
ANAIS DO XI SALÃO DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

DA UERN 
 

TRABALHOS COMPLETOS 
ISSN 2447-2379 



ANAIS DO XI SALÃO DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

DA UERN 
 

TRABALHOS COMPLETOS 
ISSN 2447-2379 



        
S621a  Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação da UERN (3.: Mossoró, 
                      RN, 20 a 23 de outubro de 2015)  

            Anais da III Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação da UERN: 
       Luz, Ciência e Vida; Anais do XI Salão de Iniciação Científica da 
       UERN.  - Mossoró, RN: PROEX/UERN, 2015.  
      
              1725 p.             
                         
              ISSN:  2447-2379 
                  

                     1. Iniciação Científica - UERN- Anais. 2.Ciência - Tecnologia -  
                Inovação – Anais. 3. Pesquisa científica – UERN - Anais.  
                I. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. II.Título.  
        

              UERN/BC                                       CDD 001.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Catalogação da Publicação na Fonte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
 

                             
                                          Bibliotecário: Jocelania Marinho Maia de Oliveira CRB 15 / 319 

 



APRESENTAÇÃO 

 

A III Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação da UERN (III SCTI-UERN), 

com tema geral Luz, Ciência e Vida ocorrerá no Campus Central da UERN, na cidade 

de Mossoró/RN, no período de 20 a 23 de outubro de 2015, tendo como objetivo 

possibilitar um espaço de diálogo, aprendizado, troca de experiências e discussão acerca 

da ciência, tecnologia e inovação em nível nacional, regional e local enfocando 

particularmente os desafios para a atividade científica e a pós-graduação no âmbito da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.  

A III SCTI-UERN agregará quatro eventos simultâneos, a saber: XI Salão de 

Iniciação Científica (XI SIC); IV Salão de Iniciação Científica do Ensino Médio (IV 

SIC-EM); IV Encontro de Pós-Graduação e Pesquisa da UERN e III Encontro de 

Gestão, Empreendedorismo e Inovação da UERN.  

Nessa terceira edição, articulam-se eventos consolidados e em expansão, onde 

serão realizadas conferências, palestras, mesas redondas e apresentações de trabalhos de 

docentes, discentes e técnicos administrativos, possibilitando que a comunidade 

acadêmica e a sociedade em geral conheçam e discutam os resultados, a relevância e o 

impacto das pesquisas científicas e tecnológicas desenvolvidas pela UERN. Os debates 

relacionados ao desenvolvimento do ensino básico, da graduação, da pós-graduação, da 

pesquisa e da extensão no Brasil e no mundo também serão abordados com base na 

discussão em tecnologia, inovação e propriedade intelectual, a fim de evidenciar os 

limites e possibilidades para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte.  

Constituindo-se parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o III 

SCTI/UERN contribuirá para expandir e difundir a discussão do tema Luz, Ciência e 

Vida em direção ao desenvolvimento tecnológico, social e ambiental, produzir novos 

meios e instrumentos para aumentar o potencial científico e inovador da nossa região e 

definir os horizontes e/ou caminhos a serem trilhados pela UERN na perspectiva de 

fortalecer e ampliar sua capacidade produtiva e intelectual em nível nacional. 

Os Anais do XI SIC resumem esse momento ímpar da pesquisa científica em 

nossa Instituição. Compostos por um total de 164 artigos completos, distribuídos nas 

áreas de Ciências Exatas e Tecnológicas (26), Ciências Humanas (23), Ciências Sociais 

Aplicadas (39), Ciências da Vida (46) e Linguística Letras e Artes (30), frutos dos 

Programas PIBIC e PIBIT, desenvolvidos no processo de formação de nossos 

estudantes. 

Com agradecimentos aos alunos, professores, pesquisadores, avaliadores e à 

comunidade acadêmica em geral, apresentamos os Anais do XI SIC e convidamos a 

todos e todas à transformá-los em instrumento de consulta, estímulo e novas pesquisas, 

produções e publicações. 

 

Mossoró, 20 de outubro de 2015. 

 

 

Prof. Dr. João Maria Soares 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
 

Prof. Dr. Cláudio Lopes de Vasconcelos 

Diretor de Pesquisa e Inovação 
 

Prof. Dr. Kleberson de Oliveira Porpino 

Chefe do Departamento de Institucionalização de Pesquisa 
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ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE MOTOCICLISTAS E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS: UMA REVISÃO DE LITERTURA 

Anderson de Souza Fernandes¹; Gustavo Barbalho Guedes Emiliano2. 

 

 

RESUMO: Os acidentes de trânsito representam atualmente uma das maiores taxas de 

morbimortalidade no Brasil e um dos problemas mais significativos de saúde pública 

mundial. As vítimas de acidentes com motocicletas frequentemente apresentam 

politraumatismos envolvendo regiões craniofaciais. Dada à vulnerabilidade do corpo 

neste meio de transporte e a sede dos traumas localizar-se em regiões craniofaciais, as 

vítimas podem apresentar sérios agravos à saúde e risco de letalidade imediata ou após o 

atendimento de urgência. Face ao problema, objetiva-se a partir de uma revisão de 

literatura sobre a temática, evidenciar as lesões buco-maxilo-faciais de motociclistas 

acidentados e suas consequências aos serviços de saúde, previdenciário e judiciário. 

Ademais, buscou-se analisar dados coletados dos Sistemas de Informações do SUS 

referentes ao município de Mossoró/RN, bem como informações obtidas junto aos 

sistemas de registros de ações judiciais no site do Tribunal de Justiça do Estado. Sabe-se 

que acidentes com motociclistas são comuns em vias públicas de regiões metropolitanas 

e centros urbanos do interior do país, visto que há um grande número de motos 

circulantes e a condução perigosa dos motociclistas. Vítimas com lesões buco-maxilo-

faciais necessitam de tratamento prolongado e, por vezes, requerem afastamento das 

atividades laborais com elevados custos econômico e social. Dessa forma, os acidentes 

de trânsito têm sido encarados como um problema de saúde pública, não somente pelo 

número de vítimas lesionadas e fatais, mas por representarem um significativo impacto 

nos custos do Sistema Único de Saúde brasileiro. Com consequências 

sociais e econômicas e o impacto na vida das pessoas, revelam um grave problema de 

saúde pública que necessita, de forma imperiosa, ser priorizado com a adoção de ações 

efetivas de prevenção e proteção de todos os atores envolvidos, a partir do 

estabelecimento de políticas públicas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: acidente de trânsito; motociclista; traumatismo buco-maxilo-

facial. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estado do Rio Grande do Norte já ultrapassa o número de um milhão de 

veículos automotores trafegando. A frota de motocicletas é responsável por 35% do 

total na capital, porém nas demais cidades corresponde a 78% (BRASIL, 2015a). Estes 

dados refletem uma realidade nacional, principalmente atribuída à versatilidade das 

motos em relação a outros meios de transporte, ter menor custo de aquisição e 

manutenção e apresentar baixo consumo de combustível. Ademais, a motocicleta pode 

ser utilizada como meio de trabalho de motoboys e mototaxistas nos grandes centros 

urbanos e cidades do interior do país (BRASILEIRO et al., 2010; SOARES et al., 2011; 

OLIVEIRA et al., 2012; SANT’ANNA et al., 2013).  

Ainda que a entrada em vigor da lei 11.705, de 2008 (lei seca), tenha reduzido 

no primeiro momento a tendência de aumento, na atualidade os acidentes de trânsito 

persistem como um problema de saúde pública com elevada prevalência de morbidade e 

mortalidade na população brasileira (DALL'AGLIO, 2010; MARIN-LEON et al., 

2012). Segundo Ramos (2008), o condutor de motocicleta é a vítima que mais sofre 

lesões traumáticas em quase todo o segmento do corpo. Com isso, percebe-se que 

apesar de todos os avanços obtidos por meio de desenhos veiculares modernos e 

equipamentos de segurança, a desigualdade nas condições de proteção do motociclista, 

ou sua maior exposição nas vias em relação aos usuários de outros veículos, é fator 

determinante de maior morbimortalidade por acidentes de trânsito (OLIVEIRA et al., 

2012). 

 As lesões traumáticas em regiões buco-maxilo-faciais são comuns em acidentes 

de trânsito, e dadas as características deste tipo de trauma de alto impacto, trazem como 

consequências um contingente de internações hospitalares. Embasado nesse contexto, as 

lesões buco-maxilo-faciais estão associadas com severa morbidade, perda de membro, 

sentido e função (fonação, mastigação, estético) em decorrência de fraturas ósseas e 

dentárias, avulsões, luxações, deformidades faciais e cicatrizes que podem causar 

repercussões temporárias ou permanentes na vida das pessoas, para além dos custos 

securitários, sociais, previdenciários e para a saúde pública (OLIVEIRA et al., 2012). 
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Portanto, os danos decorrentes das lesões buco-maxilo-faciais podem repercutir nas 

atividades habituais e profissionais da vida do indivíduo que ensejam compensações 

trabalhistas/previdenciárias e ações no judiciário por reparação do dano. 

Acerca destas consequências, no ano de 2013 o Ministério da Saúde alocou 

cerca de 254 milhões de reais para pagamento dos custos de tratamento e internação 

decorrentes dos acidentes de trânsito (BRASI, 2014a). A previdência social, através da 

lei 8.213, de 1991, passou a assegurar o direito de aposentadorias por invalidez às 

vítimas de acidente de qualquer natureza com um custo financeiro significativo, 

sobretudo, porque acomete principalmente uma faixa etária da população 

economicamente ativa (BRASIL, 1991). Além disso, a previdência social também 

garante benefícios de auxílio doença e auxílio acidente com custo de 18 bilhões de reais 

no ano de 2010 (BRASIL, 2010).  

Portanto, objetiva-se revisar e evidenciar as circunstâncias e consequências do 

acidente de trânsito como forma de colaborar na identificação da extensão do dano ao 

indivíduo e a sociedade, bem como auxiliar na adoção de estratégias e tomadas de 

decisões a fim de minorar a morbimortalidade entre motociclistas.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Trata-se de uma revisão de literatura feita por buscas nas principais bases de 

dados eletrônicas (Scielo, Lilacs, PubMed e Medline) e pesquisas nos Sistemas de 

Informações do SUS, sites do Tribunal de Justiça do RN e do Departamento Estadual e 

Nacional de Trânsito. O objetivo é evidenciar os acidentes de trânsito, especialmente 

aqueles envolvendo motocicletas, no Brasil e no município de Mossoró/RN. Para isso 

foram pesquisados artigos a partir dos termos “acidente de trânsito”, “motociclistas”, 

“acidente de moto” e “motocicleta”, priorizando as publicações dos últimos 10 anos. 

 A partir do Sistema de Informações Hospitalares e Sistema de Informações de 

Mortalidade do Departamento de Informações do SUS (DATASUS), buscaram-se os 

dados referentes à morbimortalidade dos acidentes de trânsito no município de Mossoró 

e no Brasil. Já no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (www.tjrn.jus.br) 

foram utilizados os unitermos “acidente de trânsito” e “motocicleta”, na busca por 

processos julgados entre o período de 01/08/14 a 31/07/15. Ademais, estatísticas 
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nacionais e locais foram acessadas a partir de boletins do Departamento Estadual e 

Nacional de Trânsito. 

 As informações coletadas foram descritas e discutidas baseado nos achados da 

literatura científica sobre a temática.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), até julho de 2015 

existiam mais de 300 mil veículos automotivos no município de Mossoró/RN, sendo 

que 83 mil correspondem a motocicletas (BRASIL, 2015a). Dessa forma, à medida que 

a quantidade de veículo aumenta, o número de acidentes é diretamente proporcional. 

Com isso, conforme os dados do Sistema de Informações Hospitalares, no período de 

agosto de 2014 a maio de 2015, ocorreram 623 internações hospitalares decorrentes de 

acidente de transporte no município de Mossoró/RN. Dessa totalidade, 72,4% 

equivalem a motociclistas acidentados, sendo 80% dos acidentes de moto 

protagonizados por homens. Assim, o aumento de acidentes de transporte é uma 

tendência nacional, a quantidade de motociclistas acidentados no Brasil ano de 2014 

passou do número de cem mil, com crescimento de 15% comparado ao ano de 2013 

(Brasil, 2014b). 

Waiselfisz (2013) realizou um estudo comparativo entre os anos de 1998 e 2012, 

constatando que os ocupantes de motocicletas, no ano 1998, representavam 17,4% das 

internações hospitalares e 55,5% das internações em 2012 causadas por acidentes de 

trânsito. Resultado similar pode ser observado em estudo realizado por Ramos (2008), 

no qual o tipo de veículo mais envolvido com acidentes foi a motocicleta, com 53,2% 

da amostra total de seu estudo. Ao analisar 194 traumas faciais, Silva et al. (2011) 

identificaram que 44,8% de todos os casos dos acidentes de transporte de carga, 

mercadoria e pessoas estavam relacionados com condutores de motocicletas.  

Em Mossoró, em consonância com os dados mais recentes do Sistema de 

Informação de Mortalidade, no ano de 2013 foram notificados 74 óbitos provocados por 

acidentes de trânsito envolvendo motociclistas (BRASIL, 2013). Dessa forma, além de 

lesionar, seja de forma temporária e/ou permanente, o risco de morte de motoqueiros é 

elevado. De acordo com Martins et al.(2013), entre os anos de 1999 e 2009, os 
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acidentes de trânsito têm aumentado, revelando que a taxa de mortalidade por acidente 

de motocicletas no Brasil aumentou 800%, variando de 0,5 para 4,5/100.000 habitantes, 

um incremento médio anual de 19%. Portanto, os acidentes de trânsito são um problema 

de saúde pública, cujas vítimas são em sua maioria jovem em idade economicamente 

ativa (OMS, 2012). No ano de 2014, as vítimas entre 18 e 34 anos concentraram 54% 

dos acidentes fatais e 58% dos acidentes com sequelas permanentes (BRASIL, 2014c). 

Santos et al. (2008) identificaram em seu estudo que lesões advindas de 

acidentes com motociclistas estiveram presentes em 49,5% dos casos, sendo que as 

sequelas temporárias ou permanentes na face representaram 52,2% destas. Vale ressaltar 

que o número de traumatismo cranioencefálico é bastante elevado, sendo o responsável 

pela maioria das causas de morte em vítimas de acidentes.  No Brasil, o crescimento do 

número de casos pode ser explicado por um conjunto de fatores associados ao número 

cada vez maior de veículos em circulação, sem contudo, haver um crescimento de 

investimentos em infraestrutura e planejamento de trânsito, a ampliação da fiscalização 

de veículos e condutores (OLIVEIRA et al., 2003). 

Quanto aos gastos provocados aos cofres públicos, as vítimas de acidentes de 

moto em Mossoró orçaram o valor de 521.466,16 mil reais ao SUS, no período de 

agosto de 2014 a maio de 2015, com despesas hospitalares (BRASIL, 2015b). De 

acordo com Melione et al.(2008), na análise da distribuição de gastos e permanência por 

tipo de causa externa, pode-se perceber que os acidentes de transporte foram 

responsáveis pelo maior gasto médio de internação (R$ 614,63). 

Em um estudo desenvolvido por Brasileiro e Passeri (2006), constatou-se que as 

intercorrências no trânsito foram responsáveis por 45% das causas de fraturas buco-

maxilo-faciais, sendo que 26,9% dos traumas acometeram vítimas de acidentes 

motociclísticos. Além disso, Martini et al. (2006) detectaram através de um estudo 

epidemiológico que os acidentes de motocicleta foram a principal etiologia de fraturas 

mandibulares. A injúria de tecidos moles da face também foi diagnosticada na grande 

maioria dos motociclistas acidentados, presente em 87% deles (WILLEMANN, 2003). 

Ademias, nacionalmente no primeiro semestre de 2014 foram gastos 141,9 

milhões de reais com indenizações para motociclistas acidentados (BRASIL, 2014c). 

Assim, além das despesas hospitalares, os acidentes de trânsito oneram o Estado 

também com auxílios-doença, pensões por morte ou invalidez, de responsabilidade da 
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Previdência Social. Não obstante, existem as indenizações paga pelo seguro obrigatório 

DEPVAT. De agosto de 2014 a Julho de 2015, foram julgados 665 casos processuais no 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (BRASIL, 2015c).  

 

Tabela 1. Indenizações pagas a motociclistas pelo seguro DPVAT no ano de 2014. 

Brasil, 2014. 

Características                                     n                     % 

Morte 22.616 4,0 

Invalidez Permanente 474.346 82,0 

Despesas Médicas 83.101 14,0 

 

De janeiro a dezembro de 2014 as indenizações pagas pelo Seguro DPVAT 

registraram crescimento de 20% comparado ao mesmo período de 2013. Os casos de 

Invalidez Permanente figuram a maioria das indenizações pagas nesse período.  No ano 

de 2014, a maior incidência de indenizações pagas foi para vítimas do sexo Masculino, 

mantendo o mesmo comportamento dos anos anteriores. No mais, a motocicleta foi o 

veículo com o maior número de indenizações de janeiro a dezembro de 2014. Apesar de 

representar apenas 27% da frota nacional, concentrou 76% das indenizações (BRASIL, 

2014c). 

Portanto, mensurar os custos acidentes e lesões causadas pelo trânsito pode 

ajudar os países a compreenderem a gravidade desse problema e a entenderem os 

benefícios de se investir em medidas preventivas. Estima-se que o custo econômico dos 

acidentes e lesões causadas pelo trânsito seja de 1% do produto interno bruto (PIB) nos 

países de renda baixa, 1,5% nos países de renda média, e 2% nos países de renda alta. O 

custo global, segundo a estimativa, é de 518 bilhões de dólares ao ano (OMS, 2012). 

Em estudo feito por Pordeus et al.(2010), dentre as justificativas dos 

motociclistas sobre o seu comportamento de risco, o excesso de velocidade prevaleceu 

em 47 (52,2%) das respostas, seguido da falta de atenção em 33 (36,7%).  No grupo 

analisado por Agnihotri et al.(2014) a causa mais comum de acidente com moto foi o 

excesso de velocidade(36,17%), seguido por negligência das leis de trânsito (32,44%) e 

condições ruim da estrada (8,5%). Quanto aos ossos da face mais afetados nesse mesmo 
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estudo, foram atingidos em ordem decrescente: nasal, mandíbula, zigomático e maxila. 

Em análise realizada por Melione et al.(2008),  as lesões segundo segmento corporal 

afetado que apresentaram maior gasto médio por internação foram, respectivamente: 

pescoço (R$ 980,26), cabeça (R$ 684,83), traumatismos múltiplos (R$ 671,26) e 

traumatismos de abdome (R$ 654,45). Além disso, segundo estudo realizado por Vieira 

et al.(2011), nota-se que das 554 vítimas analisadas houve registro de 625 lesões, ou 

seja, algumas dessas sofreram mais de uma lesão. A maioria apresentou escoriações 

(n=169), ferimentos (n=136) e fratura fechada (n=122). Mais da metade foram vítimas 

de lesões nas regiões da cabeça, pescoço e face (n=324), seguida de lesões em membros 

e pelve (n=249). 

Frente a essa problemática, diversos trabalhos realizados no Brasil têm 

enfatizado a importância crescente dos acidentes de trânsito entre os problemas de saúde 

pública de maior magnitude e transcendência, pelo forte impacto na morbidade e na 

mortalidade da população, especialmente do segmento jovem e/ou economicamente 

ativo e na qualidade de vida do conjunto da população. Assim, é notório que a 

prevenção de acidentes com motociclistas necessita de forma premente da atenção de 

órgãos públicos no sentido de promover campanhas de orientação e educação no 

trânsito e adotar medidas que minorem a alta prevalência de morbidade e mortalidade e 

os custos socioeconômicos para toda a sociedade. 

 

CONCLUSÃO 

 

Embasado nos resultados desta revisão de literatura e dos dados encontrados nas 

bases de dados eletrônicas, confirma-se a importância dos motociclistas entre as vítimas 

de ocorrências de trânsito, revelando especificidades em relação a aspectos 

epidemiológicos importantes que podem contribuir para a melhoria da assistência a 

esses indivíduos e para a implementação de políticas e estratégias de redução dos 

acidentes envolvendo motocicletas. 

Entre as vítimas do trânsito, o grupo dos motociclistas se destaca pelas 

morbidades causadas nas diversas partes do corpo e especialmente na região de cabeça e 

pescoço, bem como pelo crescimento no número de vítimas fatais, sendo um problema 

mundial que atinge milhões de pessoas, mais severamente aqueles de países menos 
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desenvolvidos. Dessa forma, há em todo o mundo uma necessidade de se melhorar a 

segurança do sistema de trânsito a fim de reduzir as atuais iniquidades no risco de 

ocorrência de lesões causadas pelo trânsito a motociclistas. 

Com isso, o aumento dos acidentes de trânsito no Brasil tem refletido muitos 

gastos com a assistência hospitalar, além da elevada quantidade de indenizações pagas 

pelo seguro obrigatório DPVAT e auxílios-doenças concedidos pela previdência social. 

Assim, cabe ressaltar a importância da necessidade de prevenção primária voltada 

principalmente aos jovens do sexo masculino sobre a educação para o trânsito, assim 

como regulamentar e fiscalizar as atividades realizadas com as motocicletas. Espera-se 

que os resultados observados sirvam de estímulo para realização de pesquisas que 

possam complementar a discussão sobre a temática. 
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RESUMO: Cinco das sete espécies de tartarugas que existem no mundo ocorrem em águas 

brasileiras e da bacia potiguar, estando em diferentes graus de ameaças de extinção. Informações 

sobre padrões de crescimento entre outros aspectos osteológicos ainda estão bastante restritos a 

estudos no sul do Brasil. Informações sobre aspectos osteológicos em indivíduos que ocorrem no 

nordeste, incluindo a espécie mais registrada em encalhes na bacia potiguar, a tartaruga-verde 

(Chelonia mydas), ainda não são disponíveis. O projeto proposto visa à caracterização osteológica e 

de desenvolvimento ósseo da cintura pélvica de tartarugas-verdes que encalham na Bacia Potiguar 

(RN/CE). As amostras foram oriundas de ossos da cintura pélvica de 43 tartarugas-verdes 

(C.mydas) do acervo do Laboratório de Monitoramento de Biota Marinha (PCCB-UERN). As 

amostras foram classificadas em grupos, levando-se em consideração a quantidade de osso 

esponjoso aparente (porosidades), o aparecimento de ranhuras nas superfícies de ligação entre os 

ossos da cintura e grau de fusão entre ossos. A maioria dos exemplares  de tartarugas verdes (79%, 

n=34) analisados no presente estudo foi classificada como juvenil/subadulto. Registrou-se a 

ocorrência de no mínimo cinco estágios de desenvolvimento em ossos da cintura pélvica de C. 

mydas, sendo três desses referentes a indivíduos juvenis e o ultimo estágio referente a espécimes 

adultos. A análise do desenvolvimento ósseo dos ossos da cintura pélvica pode auxiliar na 

classificação etária de carcaças de tartarugas encalhadas que não apresentem casco e informações 

de tamanho. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Osteologia; Chelonia mydas; Maturidade; Cintura pélvica. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente no mundo são conhecidas sete espécies de tartarugas marinhas. No Brasil e 

no Rio Grande do Norte são registradas cinco espécies (FRAGOSO et al., 2012, MARCOVALDI e 

MARCOVALDI, 1999), sendo elas: a tartaruga verde Chelonia mydas, a tartaruga de pente 

Eretmochelys imbricata, a tartaruga cabeçuda Caretta caretta, a tartaruga oliva Lepidochelys 

olivacea e a tartaruga de couro Dermochelys coriacea. 

As distintas espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil utilizam a região 

para atividades de alimentação, desenvolvimento e reprodução (MARCOVALDI e 

MARCOVALDI, 1999) e estão classificadas pela União Internacional para a Conservação da 

Natureza (IUCN, 2011) como ameaçadas de extinção. No Brasil, em 1980, foi estabelecido o 

Programa Nacional de Proteção às Tartarugas-marinhas, Projeto TAMAR – IBAMA, com o intuito 

de quantificar o número de espécies, a distribuição e abundância das tartarugas-marinhas, a 

sazonalidade e a extensão geográfica da postura de ovos, e as ameaças primárias à sobrevivência 

das tartarugas (MARCOVALDI e MARCOVALDI, 1999).  

A tartaruga-verde (C. mydas), espécie que mais encalha nas praias da Bacia Potiguar 

(FRAGOSO et al., 2012; BRITO et al., 2012; GAVILAN-LEANDRO et al, 2013), está classificada 
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como espécie em perigo de extinção (IUCN, 2011), e ainda são escassas as informações sobre a 

biologia deste grupo taxonômico nesta região. Interações de tartarugas capturadas com atividades 

antrópicas, como a pesca, estão entre as ameaças sofridas pelos indivíduos na costa potiguar 

(BRITO et al, 2012; FRAGOSO et al., 2012).  

Pesquisas sobre as taxas de crescimento e idade são importantes, pois proporcionam o 

conhecimento sobre a demografia de uma população, a qualidade dos habitas em que estão 

inseridos, e principalmente para a elaboração de planos de manejo e conservação específicos para as 

tartarugas marinhas (BJORNALD et al., 2012). Informações sobre a estrutura etária e de maturidade 

física de tartarugas encalhadas na costa são imprescindíveis para um melhor entendimento sobre a 

mortalidade, o uso da área da região pela espécie e os estratos da população que são mais afetados 

por ameaças antrópicas.  

Estudos apontam que tartarugas verdes na costa brasileira podem atingir a maturidade a 

partir de 80 a 90 centímetros (MOREIRA, 2003; IMA, 2006, apud LUZZIETTI 2012). Porém, 

poucas são as informações sobre classes de tamanho e maturidade de tartarugas na Bacia Potiguar 

(GAVILAN-LEANDRO et al, 2013).  

Estudos sobre aspectos osteológicos em tartarugas marinhas no Brasil estão 

basicamente restritos a análises de estimativa etária em exemplares provenientes da região sul 

(TRIGO, 2004; ROSA, 2009; PETIT, 2010; PETIT et al, 2012), com a utilização dos úmeros das 

nadadeiras peitorais. Sabe-se que outros ossos do esqueleto, como a cintura pélvica, podem auxiliar 

na análise do desenvolvimento de tartarugas marinhas (WYNEKEN, 2001, 2003; Wyneken et al, 

2008). 

O objetivo deste trabalho é descrever padrões anatômicos e de desenvolvimento ósseo 

em cinturas pélvicas de tartarugas-verdes (C. mydas) encalhadas em praias da região da Bacia 

Potiguar (RN/CE). 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A análise foi realizada em ossos da cintura pélvica de 43 tartarugas-verdes (C.mydas) da 

coleção do Laboratório de Monitoramento de Biota Marinha – Projeto Cetáceos da Costa Branca, 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN. Os exemplares foram oriundos de 

carcaças de espécimes registrados durante monitoramento periódico realizado nas praias da Bacia 

Potiguar, entre os município de Aquiraz (03°49’20.9” S e 38°24’07.8” O), no Ceará, e o município 

de Caiçara do Norte (05°05’28.6” S e 36°17’37.9” O), no Rio Grande do Norte.  

O tamanho dos indivíduos foi obtido através do comprimento curvilíneo do casco 

(CCC) por meio de trena milimétrica flexível, conforme indicado por Bolten (1999). Indivíduos 

com CCC superior a 80 centímetros foram considerados maturos, conforme IMA 2006 (apud 

LUZZIETTI 2012). 

Os ossos das cinturas pélvicas das tartarugas foram separados em embalagens plásticas, 

identificados e organizados para posterior análise. As amostras foram seqüenciadas de acordo com 

o grau de desenvolvimento e padrão de fusionamento dos ossos. A análise macroscópica foi 

realizada para descrição anatômica, presença de ranhuras e grau de desenvolvimentos nos seis ossos 

que constituem a cintura pélvica.  

As amostras foram classificadas em grupos, levando em consideração a quantidade de 

osso esponjoso aparente (porosidades), o aparecimento de ranhuras nas superfícies de ligação entre 

os ossos da cintura e grau de fusão entre ossos. Ossos com muitas irregularidades e ranhuras 

indicam que o processo de fusionamento está prestes a acontecer naquele indivíduo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise dos ossos da cintura pélvica de 43 tartarugas-verdes (C. mydas) verificou que 

nenhum exemplar apresentava o fusionamento completo dos três pares de ossos da cintura pélvica 

(púbis, ísquio e ílio). Somente dois exemplares não possuíam todos os ossos da pelve. 

De acordo com Wyneken (2001) e Bortolini (2011), em tartarugas jovens, os ossos da 

pelve estão separados e unidos por cartilagens, já em indivíduos mais velhos fundem-se e formam 

uma única estrutura. Sendo que o púbis e ísquio formam a parte ventral da pelve, enquanto o ílio 

está orientado dorso-ventralmente e articula-se com as vértebras sacrais, sendo unida à carapaça 

através de ligamentos. 

Todos os exemplares analisados possuíam a extremidade distal dos ílios ainda com 

porosidades, ou seja, ainda em processo de ossificação. Os indivíduos com comprimento curvilíneo 

do casco (CCC) acima de 80 centímetros, cerca de 21% dos exemplares, apresentavam a 

calcificação dos poros mais avançada. 

Após as análises foi possível classificar a formação óssea da cintura pélvica em cinco 

grupos, levando em consideração a quantidade o osso esponjoso aparente (porosidades), o 

aparecimento de ranhuras nas superfícies de ligação entre os ossos da cintura e o estágio de 

fusionamento, conforme descrito a seguir. A figura 1 mostra a proporção dos indivíduos em cada 

grupo.  

O grupo 1 (n=4; 9,3%) agrupa os indivíduos que apresentaram muita porosidade em 

todos os ossos da cintura (figura 1). Essas porosidades estavam presentes tanto na região central dos 

ossos, quanto nas bordas das extremidades, e sempre em grande quantidade. Este grupo não possuía 

sinais de ranhuras, pois as epífises estavam ainda em processo de formação. A maioria do grupo 

(n=3) apresentava comprimento do casco de até 28 centímetros. O outro exemplar tratava-se de uma 

fêmea de 39 centímetros. Em geral, indivíduos com CCC acima de 35 centímetros apresentaram o 

estágio de desenvolvimento do terceiro grupo. 

 

 
Figura 1: Distribuição de exemplares de Chelonia mydas em seus respectivos grupos, de acordo 

com o grau de desenvolvimento dos ossos da cintura pélvica. 

 

Gupo 1; 4

Grupo 2; 10

Grupo 3; 20

Grupo 4; 7

Grupo 5; 2
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O grupo 2 incluiu exemplares que possuíam comprimento do casco entre 29 e 34 

centímetros (n=10; 23,2%). Os espécimes, apesar de possuírem alguma porosidade em seus ossos, 

já apresentavam epífises completamente lisas, aonde haveria a deposição de cartilagem.  

Os indivíduos do terceiro grupo (n=20; 46,5%) apresentaram comprimento do casco 

entre 35 e 80 centímetros. Nesse grupo a presença de porosidade era quase zero, com exceção da 

região distal dos ílios, porém as epífises que teriam cartilagem já começaram a mostrar sinais de 

ranhuras. Essas ranhuras surgem à medida que o osso do animal vai crescendo e sua cartilagem de 

crescimento, ou epífise de crescimento, vai desaparecendo por conta do processo de ossificação, 

que irá fazer com que os ossos se fusionem posteriormente (WYNEKEN, 2003).  

Os exemplares do grupo 4 (n=7; 16,3%), apresentaram as epífises de crescimento já 

completamente cobertas por ranhuras, o que poderia ser analisado como o completo 

desaparecimento da cartilagem e inicio do processo de fusionamento. Porém, em nenhum dos 

indivíduos desse grupo foi observado ossos em processo de fusionamento. Os espécimes posuíam o 

tamanho da carapaça entre 81 e 110 centímetros.  

O grupo 5 foi composto de apenas dois exemplares (4,7%) que apresentaram algum 

grau de ligação e fusionamento entre os ossos. Um com tamanho de casco de 118 centímetros 

apresentava os ossos unidos ainda por cartilagem. O outro exemplar com casco de 114 centímetros, 

apresentava os ossos em estágio inicial de fusionamento. 

Dois exemplares (4,7%) analisados não possuíam dados do comprimento do casco, mas 

a partir de uma análise comparatória, é provável que ambos apresentassem carapaça inferior a 28 

centímetros. Eles possuíam muito osso esponjoso em suas epífises, assim como os outros indivíduos 

do grupo 1. 

Inferências sobre a relação do sexo dos indivíduos com o grau de desenvolvimento dos 

ossos não foi possível devido ao número amostral ser insuficiente. Assim as relações entre o grau de 

fusionamento dos ossos da pelve e a maturidade dos espécimes foram baseadas no tamanho 

corporal dos mesmos (comprimento curvilíneo do casco). 

De acordo com IMA 2006 (apud LUZZIETTI 2012), em que indivíduos são 

classificados como juvenis/subadultos quando apresentam entre 21 a 80 centímetros, os indivíduos 

analisados, no presente trabalho, que compõem os grupos 01, 02 e 03, quanto à formação óssea da 

cintura pélvica, poderiam ser classificados como juvenis/subadultos (n=34). Vale ressalvar que 

apesar de tartarugas com CCC acima de 80 centímetros serem consideradas adultas, foi observado 

que os ossos da cintura pélvica somente começaram o processo de fusionamento em indivíduos 

acima de 110 centímetros de comprimento de casco. 

O maior registro de espécimes juvenis/subadultas de C. mydas pode ser devido a forma 

de utilização do habitat desta espécie na região da Bacia Potiguar. Tartarugas verdes à medida que 

atingem a idade juvenil tornam-se herbívoras e aproximam-se da costa para se alimentar de 

macroalgas e fanerógamas (SANCHES, 2011). 

Indivíduos com comprimento do casco superior a 80 centímetros (n=9) e classificados 

como adultos pela literatura, foram diferenciados em dois grupos, um com CCC entre 81 e 110 

centímetros (grupo 4) e outro com tamanho acima de 110 centímetros (grupo 5). Sendo que aqueles 

do grupo 04 apresentaram ranhuras nas epífises de crescimento, enquanto aqueles do grupo 05 além 

das ranhuras apresentaram sinais de inicio de fusionamento dos ossos.  Desta forma, de acordo com  

a descrição de Bortilini (2011), com exceção do grupo 05, todas as tartarugas analisadas seriam 

consideradas jovens, pois elas estavam com todos os ossos da cintura pélvica separados. 

Literaturas relacionadas à classificação etária de tartarugas geralmente trazem análises 

realizadas com os cascos desses animais, comparando comprimento ou curvatura do mesmo, como 

o trabalho citado acima do IMA (2006, apud LUZZIETTI 2012), ou até mesmo trazendo análises 

analises das linhas de crescimento ósseo de C. mydas (ex. GOSHE, 2010). No Brasil, trabalhos 

sobre padrões de crescimento naturais e idade são escassos e , em geral, restritos a populações do 

Rio Grande do Sul (TRIGO, 2004; PETITET, 2010).  
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Informações sobre o grau de desenvolvimento ósseo da pelve permitem a estimativa da 

maturidade dos indivíduos, o que pode auxiliar em trabalhos comparativos quando não é disponível 

a obtenção de informações do tamanho do casco e de esqueletocronologia das tartarugas verdes. 

 

CONCLUSÃO 

A maioria dos exemplares de tartarugas verdes analisados no presente estudo foi 

classificada como juvenil. Registrou-se a ocorrência de no mínimo cinco estágios de 

desenvolvimento em ossos da cintura pélvica de C. mydas, sendo três desses referentes a indivíduos 

juvenis e o ultimo estágio referente a espécimes adultos. 

A análise do desenvolvimento ósseo dos ossos da cintura pélvica pode auxiliar na 

classificação etária de carcaças de tartarugas encalhadas que não apresentem casco e informações 

de tamanho. 
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RESUMO: Sotalia guianensis é uma das espécies de mamíferos marinhos que mais encalham na 

costa potiguar. O objetivo deste trabalho é caracterizar as classes etárias do boto-cinza da costa 

setentrional do Rio Grande do Norte, através da análise de padrões dentários. Os exemplares 

analisados foram provenientes da coleção do Laboratório de Monitoramento de Biota Marinha 

(UERN) e oriundos do monitoramento de encalhes em praias realizado pelo Projeto Cetáceos da 

Costa Branca. Foram analisadas as estruturas dentárias de 51 indivíduos, observando aspectos dos 

dentes (coroa, raiz e cavidade pulpar) e da cavidade alveolar de maxilas e mandíbulas. A análise da 

cavidade pulpar e alveolar do aparato alimentar permitiu a distinção dos indivíduos em cinco 

classes etárias: neonato (n=2), filhote (n=4), juvenil (n=27), subadulto (n=8) e adulto (n=10). Sendo 

possível observar cinco graus de fechamento da cavidade pulpar da raiz: aberta, semiaberta, 

semifechada, fechada com marca de orifício e fechada totalmente. Com relação à cavidade alveolar, 

as fases de formação e fechamento nas maxilas e mandíbulas foram distinguidas em: aberta; 

semiaberta (paredes alveolares em formação) e fechada. O desgaste da coroa dentária foi 

classificado em quatro categorias, onde 0 = sem desgaste; 1 = desgaste leve; 2 = desgaste em até 

10%; 3 = desgaste até 30% e; 4 = desgaste de 50% ou mais da coroa. O presente método de análise 

se mostrou eficiente na determinação das classes etárias de indivíduos de S. guianensis da costa 

potiguar, sendo uma metodologia de fácil utilização e grande importância na análise de carcaças 

sem esqueleto.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Osteologia; Sotalia guianensis; Classe etária; Aparato Alimentar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Estudos sobre a classe etária de animais são muito importantes para determinar 

informações sobre o estado da população, mortalidade e que classe é mais afetada com a predação 

e/ou outras ameaças a vida.  A distribuição etária é uma importante característica das populações e a 

proporção de indivíduos dentro de cada classe de idade reflete o estado reprodutivo da população e 

suas flutuações (FAO, 1978).  

Ramos e Di Beneditto (2005) relatam que há vários métodos para se inferir a idade dos 

odontocetos e sobre seu estado de maturidade física, como por exemplo, o uso do grau de 

fechamento da cavidade pulpar dos dentes e também o desenvolvimento da cavidade alveolar. 

Mais da metade das espécies de mamíferos aquáticos listados para o Brasil encontra-se 

com pouca informação sobre sua biologia, o que não se permite fazer uma avaliação mais detalhada 

de seu grau de conservação (IBAMA, 2001).  

Estudos realizados no Estado do Rio Grande do Norte relatam uma grande diversidade 

de mamíferos marinhos (SILVA et al, 2012; MEDEIROS 2006; ATTADEMO, 2007; ALMEIDA, 

1995), incluindo espécies ameaçadas de extinção, como o peixe-boi-marinho (Trichechus manatus). 

O estado é considerado uma área prioritária para o desenvolvimento de estudos mais detalhados 

sobre os mamíferos marinhos, uma vez que apresenta uma grande diversidade de espécies e uma 
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reduzida quantidade de estudos sobre a biologia, comportamento e conservação desses animais 

(IBAMA, 2001). 

O litoral do Rio Grande do Norte tem como principais atividades econômicas a 

produção de sal, extração de petróleo, turismo, pesca artesanal e carcinicultura, todas com elevado 

potencial de impacto à qualidade dos sistemas costeiros e estuarinos, assim como representam 

ameaças às espécies animais que ocorrem nesses ambientes, em particular os mamíferos aquáticos 

(ATTADEMO, 2007). A maioria dos equipamentos de pesca, como redes de espera e de arrasto, 

apresenta uma grande ameaça aos animais marinhos, onde alguns desses animais podem ser 

capturados acidentalmente pelas redes, o que pode contribuir para uma grande mortandade 

indivíduos de uma população (NORMAN, 2000). 

Os encalhes de mamíferos marinhos são freqüentes no litoral do Rio Grande do Norte, 

podendo subsidiar informações sobre a população, biologia e também da causa morte desses 

animais, seja ela por morte natural ou relacionada a ações humanas (MEDEIROS, 2006; 

FRAGOSO et al, 2012). Através da análise das carcaças encalhadas desses animais é possível 

avaliar a história de vida, doenças, parasitas e também a estimativa de idade dos indivíduos 

(FRAGOSO, 2006).  

Uma das espécies de mamíferos marinhos que mais encalham nas praias do litoral 

potiguar é o boto-cinza, Sotalia guianensis (FRAGOSO et al, 2012; MEDEIROS, 2006).  S. 

guianensis pertence à família Delphinidae e apresenta uma distribuição ao longo da costa tropical e 

subtropical da América do Sul e Central, desde Honduras até Santa Catarina no Brasil (SIMÕES-

LOPES, 1987; DA SILVA & BEST, 1994, 1996). Prefere águas rasas e estuarinas protegidas e/ou 

baías e barras de rios.  

A falta de estudos de longo prazo e as limitadas informações sobre a história natural e 

hábitos de S. guianensis levou a sua classificação como espécie insuficientemente conhecida, no 

Plano de Ação para os Mamíferos Aquáticos do Brasil (IBAMA, 2001), o que reflete a grande 

importância da realização de estudos mais detalhados sobre essa espécie, gerando uma ampliação 

sobre o seu conhecimento biológico, já que tal espécie esta protegida pela legislação brasileira.  

Considerando as perdas de habitat e os níveis de contaminantes detectados e 

quantificados em várias áreas de ocorrência da espécie, bem como as capturas acidentais em redes 

de pesca registradas ao longo de toda a sua distribuição, têm-se recomendado que a espécie seja 

classificada na categoria “Quase Ameaçada” (ROSAS & BARRETO, 2008).  

Este trabalho teve como objetivo a determinação das classes etárias de exemplares de 

boto-cinza, S.guianensis, encalhados na região da Costa Branca no litoral potiguar, através da 

análise de parâmetros dentários. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo das estruturas dentárias foi realizado em 51 exemplares de boto-cinza (S. 

guianensis) depositados na coleção do Laboratório de Monitoramento de Biota Marinha da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte que são oriundos do monitoramento periódico de 

encalhes em praias realizado pelo Projeto Cetáceos da Costa Branca. O monitoramento é realizado 

em praias dos municípios da chamada Costa Branca, no litoral setentrional potiguar, entre os 

municípios de Tibau e Touros. 

As análises foram realizadas através da observação macroscópica dos padrões de 

desenvolvimento de parâmetros dentários do aparato alimentar, registrando aspectos dos dentes e da 

cavidade alveolar nas maxilas e mandíbulas. Foram analisados: a) o grau de desgaste e aspecto da 

coroa, b) o estágio de formação da raiz e c) o grau de abertura ou fechamento da cavidade pulpar da 

raiz dos dentes, além da formação dos bordos e paredes alveolares que formam os alvéolos 

dentários. 
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A maturidade física dos botos foi determinada através do grau de fusionamento das 

epífises vertebrais e suturas cranianas conforme indicado por Perrin (1975). Indivíduos com as 

suturas totalmente fusionadas foram considerados adultos. O estágio de formação dos parâmetros 

dentários analisados foram comparados com a maturidade e o grau de fusionamento do esqueleto. 

As categorias de abertura da cavidade pulpar do dente observadas foram: aberta, 

semiaberta, semifechada, fechada com marca de orifício e fechada. Já para a cavidade alveolar, os 

padrões encontrados nas maxilas e mandíbulas foram aberta sem paredes ou septos, semiaberta com 

formação inicial das paredes dos septos alveolares e fechada onde as paredes estavam formadas e 

com uma espessura moderada. 

Os padrões de desgaste das coroas dentárias foram adaptados daqueles propostos por 

Silva (2009), utilizando-se quatro categorias: 0 = sem desgaste, coroa pontiaguda; 1= leve, quando 

o desgaste é registrado em até 5% da coroa; 2 = pouco, desgaste entre 10% e 20% da coroa; 3 = 

moderado, desgaste entre 20% e 30% da coroa e 4 = severo, desgaste de 40% ou mais da coroa. 

De acordo com os parâmetros dentários analisados, os indivíduos foram categorizados 

em distintas classes etárias como neonato, filhote, juvenil, subadulto e adulto.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise dos parâmetros dentários de 51 exemplares de botos-cinza da Costa Branca 

permitiu a determinação em cinco classes etárias: neonato (n=2), filhote (n=4), juvenil (n=27), 

subadulto (n=8) e adulto (n=10), conforme mostra a figura 1. Os tamanhos dos indivíduos variaram 

entre 97 e 200 cm. 

 

 

Figura1: Classificação de botos-cinza (S. guianensis) da Costa Branca potiguar, de acordo com os 

padrões dentários e o grau de fusionamento das epífises vertebrais e das suturas do crânio. 

 

Dois indivíduos (3,9%) foram classificados como neonatos, sendo as principais 

características dos dentes dessa classe, a coroa formada, pontiaguda e triangular com dentina pré-

natal formada e também com esmalte depositado e sem desgaste (categoria 0). Apresentam ainda a 

raiz em início de formação, além da cavidade pulpar aberta. O aparato alimentar no crânio não 

apresenta formação da cavidade alveolar, não apresentando ainda formação do bordo e das paredes 

dos alvéolos dentários nas maxilas e mandíbulas. 

Quatro (7,8%) dos exemplares foram classificados como filhotes, com comprimentos 

totais variando de 135 centímetros (filhote mais novo) a 148 centímetros. Essa classe possui como 

características, coroa pontiaguda sem desgastes, classificando-se no grau 0, raiz formada, cavidade 

7,8% 
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pulpar aberta, cavidade alveolar aberta sendo que as paredes das maxilas e mandíbulas 

encontravam-se em inicio de formação nos bordos. 

Dos 51 indivíduos analisados, 52,9% (n=27) foram classificados como juvenis. Os 

comprimentos totais variaram entre 150 a 194 centímetros. As características visualizadas foram 

coroa formada, com grau 1 de desgaste no ápice da coroa. Raiz formada com cimento sendo 

depositado. Cavidade pulpar encontrava-se semiaberta ou semifechada. A cavidade alveolar 

encontrava-se, nas maxilas, semiaberta, onde ainda estavam em formação inicial (três estavam em 

formação final) enquanto que nas mandíbulas as paredes estavam entre semiabertas e fechadas (com 

espessura fina). 

Oito (15,6%) dos espécimes foram classificados como subadultos, com comprimentos 

totais variando entre 183 a 200 centímetros. Nessa categoria, as características encontradas foram as 

coroas com desgastes entre o grau 1 (alguns) e 3. A cavidade pulpar apresentou dois estados: 

semifechada e fechada com marca de orifício. A cavidade alveolar encontrava-se com as paredes 

formadas e fechadas nas mandíbulas, enquanto nas maxilas encontravam-se semiabertas (em final 

de formação). 

Dez (19,6%) dos indivíduos puderam ser classificados como adultos sendo que os 

comprimentos totais desses animais variaram entre 178 a 200 centímetros. A coroa apresentava 

desgastes entre os graus 2 até o grau 4. A cavidade pulpar encontrava-se fechada em todos. Em 

relação à cavidade alveolar, em todos os indivíduos estavam fechadas com as paredes e os bordos 

dos septos alveolares formados e fechados. 

A analise dos dentes mostrou uma diferença de desenvolvimento nos padrões dentários 

de acordo com as classes, onde ficou evidente a raiz em formação e a cavidade pulpar aberta nos 

neonatos; a raiz formada com a coroa pontiaguda, a cavidade pulpar ainda aberta e sem desgaste  

nos filhotes; a coroa com desgastes grau 1 na maioria dos indivíduos, cimento sendo depositado na 

raiz e a cavidade pulpar semiaberta e semifechada nos juvenis; desgastes entre os graus 1 e 3,  

cavidade pulpar semi fechada ou fechada com marca de orifício e deposito de cimento mais 

evidente nos subadultos; desgastes apresentando desde o grau 2 até o grau 4 e cavidade pulpar 

completamente fechada nos adultos. 

Nas maxilas, os padrões de desenvolvimento da cavidade alveolar foram identificados 

desde abertas nos neonatos a fechados nos adultos. A formação das paredes nas maxilas é mais 

retardada em relação ao encontrado nas mandíbulas. Nos juvenis as paredes estavam em final de 

formação, nos subadultos as paredes apresentavam um números maior de septos alveolares 

formados em relação ao encontrado nos juvenis, mas ainda em fase final de formação e nos adultos 

já estavam formadas, mas vale ressaltar que alguns animais estavam com periodontite. Alguns 

adultos ainda apresentavam as paredes finas, mas todos formados. 

As mandíbulas apresentaram um padrão de desenvolvimento diferente das maxilas, 

onde as paredes dos alvéolos se formavam mais cedo. Nos subadultos, a cavidade alveolar 

encontrava-se formada e fechada com espessura moderada, o que pôde ser encontrado também nos 

adultos, onde as paredes eram mais espessas em relação a dos su adultos. Nos juvenis, as paredes 

estavam entre em formação e formadas, mas com uma espessura fina, o que comprovou que essas 

estruturas nas mandíbulas se desenvolvem primeiro do que nas maxilas. 

Desgastes dentários são alterações comuns nos mamíferos cuja ocorrência é 

influenciada por fatores anatômicos, fisiológicos e comportamentais (SILVA, 2009). 

Segundo Perrin (1975), os dentes são uma importante parte do aparato alimentar, onde 

no nascimento dos indivíduos, são posicionados em grandes aberturas, com ligeiros cumes, 

delineando as posições dos futuros alvéolos. Nos indivíduos classificados como neonatos pode-se 

observar a ausência dos septos alveolares, onde os dentes ficam inseridos no espaço que iria ser 

preenchido pelos futuros alvéolos. À medida que o animal se desenvolve, a cavidade alveolar se 

forma, juntamente com os septos, ao mesmo tempo que a cavidade pulpar vai se fechando. 
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Silva (2009) relata que dentes com desgastes restritos à coroa foram observados em 10 

espécies da Familia Delphinidae (Incluindo o Sotalia guianensis). Já quanto à intensidade, ela relata 

que desgastes superficiais foram os mais comuns. Neste caso, as analises comprovaram a existência 

de desgastes predominantemente na coroa dos indivíduos, variando de leve em juvenis a desgastes 

mais severos nos adultos, chegando a mais de 50% da coroa. Ela também relata que conseguiu 

classificar os desgastes dos dentes de acordo com a intensidade dos desgastes dentários, onde o grau 

0 não apresentava desgaste;  1 O desgaste foi superficial, atingindo o esmalte e regiões periféricas 

da dentina e que compromete até 10% da coroa dentária; 2 Desgaste moderado que atinge regiões 

mais profundas da dentina, com comprometimento de até 50% da coroa dentária e 3 Desgaste 

profundo onde se observa perda superior a 50% da dentina da coroa, podendo comprometer também 

porções do cíngulo e raiz. Através deste trabalho foi possível classificar os graus de desgastes como 

1 Leve, onde o desgaste ocorria em até 5% da coroa; 2 pouco, atingindo entre 10% e 20% da coroa; 

3 desgastes entre 20% e 30% da coroa e 4 desgaste severo ocorrendo em 50% ou mais da coroa. 

O desgaste dentário resulta de um processo multifatorial que envolve três componentes 

principais: a atrição (desgaste de dente contra dente), a abrasão (contato dos dentes com agentes 

exógenos, como o alimento) e a abfração (perda microestrutural de dentina em áreas de 

concentração de estresse nos dentes) e, na maior parte das vezes, está positivamente relacionado 

com a idade do indivíduo (GRIPPO et al., 2004). O que foi observado nas analises é que indivíduos 

mais velhos (classificados como adultos) apresentaram os maiores graus de desgaste dentário na 

coroa.  

O número de classes etárias definidas no presente trabalho foi superior aos três estágios 

registrados por Ramos e Di Beneditto (2005) para espécies de delfinídeos.  

A análise dos dados dos 51 espécimes foi possível identificar que esse método de 

analise é eficiente na determinação das classes etárias dos indivíduos da espécie Sotalia guianensis, 

além de ser uma metodologia de fácil utilização, pois não precisa de equipamentos sofisticados e o 

tempo de analise é menor em relação à outros métodos de analise. Tal metodologia pode ser 

utilizada quando não se tem disponível tempo e recursos para o emprego da técnica de contagem de 

camadas de crescimento através do corte de dentes. 

Com a escassez de estudos relacionados à espécie Sotalia guianensis no estado do Rio 

Grande do Norte, este trabalho pode ser considerado importante, trazendo uma classificação etária 

desses indivíduos que freqüentemente encalham nessa região, podendo assim contribuir para análise 

de características biológicas e ecológicas dessa população. 

 

CONCLUSÃO 

O presente estudo permitiu a identificação de cinco classes etárias em S. guianensis na 

Bacia Potiguar: neonato, filhote, juvenil, subadulto e adulto. A maioria dos botos-cinza registrados 

mortos nas praias foram classificados como juvenis.  

O estágio de abertura da cavidade pulpar pode ser usado como um caractere diagnóstico 

na classificação das estruturas etárias dos indivíduos, principalmente nas classes mais jovens. 

Em relação ao desenvolvimento da cavidade alveolar, as paredes são formadas 

primeiramente nas mandíbulas e depois nas maxilas. 

O presente método de análise se mostrou eficiente na determinação das classes etárias 

de indivíduos de S. guianensis da costa potiguar, sendo uma metodologia de fácil utilização e 

grande importância na análise de carcaças sem esqueleto.  
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO TRÓFICO DOS NEURÔNIOS CENTRAIS DA 

MEDULA ESPINAL NA PRESENÇA DAS CÉLULAS DE SCHWANN EM CULTURA 
 

Gilberto Pereira de Oliveira1; Fausto Pierdoná Guzen2;  

Cleber Mahlmann Viana Bezerra3. 

 

RESUMO: As fibras do SNP são alvos frequentes de lesões, por estarem distribuidas em toda 

a extensão do organismo. Tais lesões culminam  em alterações motoras, sensitivas e 

autonômicas. Evidências recentes mostram a influência do meio no crescimento de fibras 

nervosas lesadas no Sistema Nervoso Central (SNC), assim como o potencial das células de 

Schwann em tornar esse meio mais propício à regeneração e desenvolvimento de neurônios 

centrais. Na fase de desenvolvimento neural as respostas neurotróficas promovidas pelas 

células de Schwann influem na resposta comportamental do sistema nervoso periférico (SNP). 

Desta forma esse estudo objetiva verificar esse comportamento na esfera central, analisando a 

plasticidade de neurônios da medula espinal na presença do meio condicionado do nervo 

isquiático de ratos neonatos. Foi realizado o cultivo de células neuronais a partir da medula 

espinal desses animais. Em seguida, foi inoculado o meio condicionado das células de 

Schwann nas culturas de neurônios visando o comportamento trófico destas células através da 

analise morfométrica ao longo de 72 horas e imunocitoquímica para MAP-2, a qual foi feita a 

partir do quarto dia de cultivo. As células cultivadas  na presença do meio condicionado 

demonstraram características morfológicas semelhantes a neurônios, nos grupos 2, 3 e 4. 

Assim, o estudo possibilitou a modulação do meio condicionado no comportamento neuronal, 

e demonstrou a importancia deste processo no que tange ao benefício que estas células 

desempenham na plasticidade e na regeneração do SNC. 

 

PALAVRAS–CHAVE: Células de Schwann; Neurônios; Plasticidade Neuronal.   

 

INTRODUÇÃO 

 O Sistema Nervoso é responsável pelas funções orgânicas e pela integração do homem 

e dos demais animais ao meio ambiente, uma vez que executa três funções básicas: Sensorial, 

integrativa e função motora. Assim, ele é responsável por desencadear respostas específicas a 

cada estímulo recebido, sejam eles voluntários ou involuntários. Ele está dividido em Sistema 

Nervoso Central (SNC) e Sistema Nervoso Periférico (SNP) (LUNDY-EKMAN, 2008).   

O Sistema nervoso periférico é constituído pelas vias que conduzem os estímulos ao 

sistema nervoso central ou que levam até aos órgãos efetuadores as ordens procedidas da 

porção central, formado pelos nervos cranianos e espinhais, pelos gânglios e pelas 

terminações nervosas. Os nervos periféricos são constituídos por feixes de fibras nervosas 

envolvidas por tecido conjuntivo. Essas fibras são formadas por um ou mais axônios, os quais 

são envolvidos pelas células de Schwann, mantidas pelo endoneuro, material amorfo da 

matriz extracelular, capilares, fibroblastos e mastócitos, assim como o epineuro e o perineuro 

(BIRDI e ANTIA, 2003). No espaço perineural, existe uma lâmina basal responsável por 

envolver os axônios e as células de Schwann. A lâmina basal, através de interações com 

receptores da membrana celular, participa no metabolismo celular, na organização das 
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proteínas das membranas plasmáticas, na migração celular durante a embriogênese e na 

diferenciação celular. Além disso, influencia a regeneração axonal, servindo de guia das fibras 

nervosas e possui ainda funções estruturais e sinalizadoras (STOLL e MULLER, 1999).   

As células gliais que envolvem os axônios são responsáveis pela mielinização destes, 

favorecendo a propagação do impulso nervoso por atuar como um excelente isolante elétrico. 

As células da glia que envolvem os axônios do SNP são as células de Schwann e no SNC são 

os oligodendrócitos. 

  Células de Schwann são caracterizadas como células da glia residentes no SNP. A 

secreção de moléculas, por estas células, implica na comunicação celular e no 

desenvolvimento do nervo, regulando desta forma a sobrevivência e a diferenciação do 

próprio neurônio (DAVIES, 1998; MEIER et al., 1999; HILDEBRAND & LILLESAAR, 

2000; KINAMERI & MATSUOKA, 2003). É descrito que as células de Schwann, além de 

sintetizar vários fatores neurotróficos, também expressam moléculas de adesão e componentes 

da matriz extracelular, elementos permissivos ao crescimento de fibras nervosas na periferia e 

no SNC (IDE, 1996; KEIRSTEAD et al., 1999). As células de Schwann produzem vários 

fatores neurotróficos após uma lesão neural periférica a fim de estimular a regeneração do 

nervo, tais como NGF (Fator de crescimento do nervo), BDNF (Fator neurotrófico derivado 

do cérebro), e outras neurotrofinas, além de membros da família dos fatores de crescimento 

fibroblásticos (FGF), como o FGF básico (bFGF), e membros dos fatores de crescimento 

semelhante à insulina (IGF) (YAMAMOTO et al., 1993; SPINGER et al., 1994; 

HAMMARBERG et al., 1996; 2000; KUBO  et al., 2002). Além disso, o crescimento axonal 

também é estimulado por alguns componentes da lâmina basal das células de Schwann, como 

a laminina, fibronectina e colágeno tipo IV (BOYD e GORDON, 2003). 

 Pela sua disposição anatômica os nervos periféricos apresentam possibilidades de 

lesões frequentes, as quais podem acarretar déficits motores, sensoriais e autonômicos 

(RODRIGUES; VALERO-CABRÉ e NAVARRO, 2004). Quando ocorre o seccionamento de 

um nervo, é possível identificar uma fase de degeneração seguida por um processo de 

reparação. A parte da fibra seccionada que se manteve ligada ao corpo do neurônio (coto 

proximal), que é o centro trófico, é regenerada, enquanto a parte que se desligou da fibra (coto 

distal) degenera-se totalmente, e é reabsorvida (MACHADO e HAERTEL, 2014). Enquanto 

ocorre o processo de degeneração do coto distal, as células de Schwann se proliferam e 

formam colunas celulares compactas, cuja função é guiar os axônios que vão crescer durante a 

fase de regeneração. Assim, o coto proximal do axônio cresce e emite ramificações que vão 

em direção à coluna de células de Schwann, e esse processo é o que determina a eficiência 

funcional da regeneração nervosa, já que somente as fibras que penetram nessas colunas tem 

possibilidade de alcançar um órgão efetor (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013).  

 No que diz respeito ao ambiente de lesão, o do sistema nervoso central difere 

consideravelmente daquele do sistema nervoso periférico. Os axônios do SNC não possuem 

as estruturas que fornecem o substrato anatômico para o crescimento da fibra lesionada, como 

por exemplo as bainhas perineurais e neurilemais (Junqueira e Carneiro, 2012). No entanto, as 

células da glia do SNC, assim como as do SNP, possuem uma grande capacidade de 

proliferação. Essas células preenchem os espaços deixados por células e fibras nervosas do 

SNC destruídas por acidentes ou algumas doenças (ALBERTS et al., 2010). 

 No SNC, os axônios lesionados não são removidos do sítio da ferida com a mesma 

eficiência e rapidez que isso ocorre no SNP, e isso se dá devido ao menor processo de 

ativação microglial, quando comparado à ativação dos macrófagos nos nervos. Nas lesões do 

SNC verifica-se uma mudança no padrão de citocinas expressas pelas células que invadem o 

local da lesão. Interleucina-1 (IL-1) e fator de necrose tumoral-α (TNF-α) são citocinas 

expressas pelas células que invadem o sítio de lesão da medula espinal e contribuem para o 

recrutamento de células inflamatórias e modulação da resposta glial à cicatrização (Ghirnikar 
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et al., 1998). Já nos casos de lesão do SNP, verifica-se um aumento na expressão do TNF- α e 

fator de crescimento de colônia-1 (CSF-1), os quais aumentam a migração dos macrófagos 

para a região de nervos lesados (Lotan e Schwartz, 1994), assim como promovem a adesão 

dessas células, melhorando assim a permissividade do crescimento de fibras (PREWITT et 

al., 1997). 

 Assim, as células de Schwann possuem muitos atributos que encorajam o seu uso em 

transplantes no SNC. Foi demonstrado em 1982, que populações purificadas de células de 

Schwann cultivadas remielinizam axônios após serem transplantadas para a medula espinal de 

camundongos desmielinizados experimentalmente (DUNCAN et al., 1981). Igualmente 

importantes foram as demonstrações de invasão natural de células de Schwann para áreas do 

tronco encefálico lesionadas, sendo que até passavam a formar a bainha de mielina das fibras 

desnudas (LI e RAISMAN, 1994). Deste modo, as células de Schwann são capazes de exercer 

suas funções no SNC, tanto que, hoje em dia, são permitidas injeções delas após cultivo, em 

áreas de lesão de pacientes portadores de esclerose múltipla, uma doença desmielinizante.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

 Para a realização do experimento foram utilizados 12 animais (ratos da linhagem 

Wistar – Rattus novergicus), 06 destes animais, machos com idade entre 40 a 50 dias e peso 

aproximado de 250 gramas. Os outros 06 animais possuíam idade de 02 dias. A utilização dos 

animais para a realização da pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética em 

Experimentação Animal (CEEA) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN) de acordo com os princípios éticos adotados pela Sociedade Brasileira de Ciência em 

Animais de Laboratório (SBCAL). 

As células neuronais foram coletadas da medula espinal de seis ratos com 02 dias de 

vida. Os animais foram eutanasiados com uma excessiva dose de anestésicos (Xilasina e 

Quetamina da Agener União®). Em seguida, foram dissecados sob condições assépticas para 

a remoção da coluna vertebral, a qual foi transferida para um tubo falcon de 15mL contendo 

4mL de meio Leibovitz-15 (L-15: GIBCO Invitrogen Corporation) até que todo tecido 

muscular aderido à coluna vertebral fosse removido. Sob fluxo laminar, teve início o processo 

de extração da medula. Novos tubos falcon com 4mL de meio Knockout DMEM Low, 

suplementado com 10% de soro bovino fetal e 10U/ml de penicilina G, 10µg/ml de 

estreptomicina e 25µg/ml de anfotericina B (D-10), foram preparados e receberam a medula 

extraída para realizar a suspensão celular. A suspensão foi centrifugada a 3000rpm durante 

cinco minutos a uma temperatura de 37ºC. Em seguida o sobrenadante foi desprezado e as 

células foram ressuspendidas em 1mL de meio, procedimento repetido por três vezes. Placas 

de cultura de 60mm (P60) para plaqueamento foram preparadas com 1mL de soro bovino 

fetal, retirado e desprezado após 30 minutos, na sequencia foi adicionado 4,5mL de D-10 nas 

P60, seguida do gotejamento das células recém extraídas, mantidas em estufa úmida a 37ºC 

com 5% de CO2 e 95% de ar. O meio de cultura D-10 foi trocado a cada três dias.  

 Sob fluxo laminar, placas para cultura P60 foram preparadas com 5mL do meio L-15. 

Nos animais que foram submetidos à extração do nervo isquiático, foi realizada a eutanásia e 

posteriormente a realização de uma tricotomia na região posterior do dorso e assepsia local 

com álcool a 70%. A seguir, foram feitos acessos cirúrgico na região posterior da coxa nos 

dois antímeros, para a exposição e remoção do nervo isquiático. Cada segmento apresentou 

aproximadamente 35mm de comprimento por 1mm de diâmetro.  

Os nervos isquiáticos foram retirados e colocados nas P60 com meio L-15, sendo 

retirado todo o excesso de tecido (músculo, gordura e vasos sanguíneos) aderido aos nervos. 

A seguir o epineuro e perineuro dos nervos foram removidos sob magnificação e técnica 

microscópica.  
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 Os nervos dissecados foram segmentados em explantes de 1mm de comprimento. Os 

fragmentos dos nervos foram colocados nas P60 com meio D-10. O excesso do meio foi 

removido de forma que os explantes não ficassem flutuando, nem tão pouco submersos. Após 

o quinto dia, o meio D-10 destas culturas foi trocado 02 vezes por semana, sendo os explantes 

transferidos para uma placa nova, com meio novo uma vez por semana. O meio trocado foi 

imediatamente desprezado. Esse procedimento possibilitou um suprimento nutricional 

adequado aos explantes, bem como a sua reatividade. Foram plaqueados 18 explantes de 

nervo isquiático em cada P60.  

Quando as células da medula espinal atingiram 70-90% de confluência no fundo da 

placa, o meio básico foi removido e adicionados às placas 2mL de tripsina/EDTA. A 

suspensão foi colocada em tubo falcon com o mesmo volume do meio DMEM suplementado 

com 10% de soro fetal bovino por 10 minutos, com o objetivo de inativar a tripsina. A 

suspensão foi centrifugada durante dez minutos, após o qual o sobrenadante foi desprezado e 

as células foram ressuspendidas em 1mL de meio.  

As células foram depositadas em 12 P60, sendo 3 placas para cada grupo e observadas 

em três períodos de tempo: 24, 48 e 72 horas. Dessa forma foi possível avaliar a aderência e 

proliferação das células da medula espinal nos seguintes grupos: 

 

Grupo 1: ME + Meio D-10; 

Grupo 2: ME + Meio de cultura do nervo isquiático (MCNI); 

Grupo 3: ME + 100µL de meio de cultura do nervo isquiático (MCNI); 

Grupo 4: ME + 200µL de meio de cultura do nervo isquiático (MCNI). 

 

No grupo G1 encontramos células da ME na presença do meio D-10, no grupo G2 

encontramos células da ME na presença de MCNI. Os grupos de estudo G3 e G4 também 

consistem em preparações que contêm células da ME na presença de MCNI, no entanto, em 

diferentes concentrações de meio, sendo 100µL e 200µL respectivamente.  

A observação celular foi realizada com o auxílio de um microscópio, assim como a 

contagem de células, que foi realizada usando microscopia de contraste de fases em 4 campos 

não sobrepostos no aumento de 200x. foram feitas micrografias dos 4 grupos em 24, 48 e 72 

horas, sendo que, após 72 horas de observação, procedeu a imunocitoquímica.  

No terceiro dia, o meio foi retirado e as células lavadas em duas etapas. Em seguida, 

as células foram tratadas com Triton à 0,5% por 10 minutos e lavadas em PBS. 

Posteriormente, bloqueios de sítios inespecíficos foram realizados durante 30 minutos. As 

células foram incubadas com a MAP-2 por 2 horas à temperatura ambiente. A anti-proteína 

associada ao microtúbulo-2 (MAP-2) é usada para marcação de fibras na concentração de 

1:2000. Está envolvida com a montagem de microtúbulos no citoesqueleto dos neurônios, 

determinando e estabilizando a forma dendrítica durante o desenvolvimento neuronal.  

Ao término desta etapa, as células foram lavadas em PBS, por cinco minutos e 

incubadas por uma hora com anticorpo secundário. Após a incubação secundária, as células 

foram lavadas com PBS por cinco minutos e, imediatamente examinadas no microscópio de 

fluorescência.  

As fotomicrografias foram realizadas nos aumentos de 40x, 100x, 200x em 4 campos. 

Dois examinadores independentes previamente calibrados quantificaram as células por campo 

em números absolutos, aferindo o perímetro e área de cada célula. Os softwares utilizados 

foram Motic Images Plus 2.0 para observação morfológica, e o Image-J para contagem 

celular. Para correção das fotos foi utilizado o Adobe Photoshop CS-60. 

 O banco de dados da pesquisa foi construído na plataforma do software SPSS. Após a 

estruturação final do banco de dados, foi realizada uma análise descritiva de todos os dados 

(área, número e perímetro). 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 Nas placas contendo os explantes do nervo isquiático (seta), houve inicialmente uma 

migração de células de morfologia fibroblastóide (cabeça de seta) dos fragmentos (Figura 1-

A). Nessa fase da análise, os explantes foram removidos após cinco dias para uma nova placa 

de cultura, no intuito de promove a eliminação progressiva das células que migraram do 

tecido para o fundo da placa, e a possibilidade de haver a migração de população de células de 

Schwann (Figura 1-B).  

 Após os procedimentos de subcultivo e formação dos grupos de estudo, foi possível 

promover a adesão das células ao fundo das placas, para que pudessem ser acompanhadas ao 

de 3 dias de observação no que diz respeito ao crescimento populacional, área, perímetro, 

mudanças morfológicas e fenotípicas. 

 As culturas de células realizadas, quando cultivadas em MCNI, apresentaram 

alterações mais visíveis, tornando possível a identificação mais evidente da morfologia das 

células gliais e neuronais, resultando desta forma em efeito plástico (Figura 1-C). 

 As populações de células da ME utilizadas foram morfologicamente homogêneas. As 

culturas de células derivadas da ME, quando cultivadas em MCNI, apresentaram maiores 

alterações quando comparadas com as culturas somente em meio D-10 (Figura 2). 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 Com o acompanhamento das células ao longo de 72 horas, a observação realizada das 

células neurais considerando a área como aspecto morfológico das células, permitiu a análise 

de que a média das áreas nos grupos 3 e 4 foi maior do que nos grupos 1 e 2. Quando 

observada a área das células no grupo 1 foi possível identificar que não houve diferença 

estatística. Esse comportamento está dentro dos resultados esperados, já que no grupo 1 os 

neurônios não estavam na presença do meio condicionado, estando apenas no meio D-10. No 

grupo 2, a média da área das células neuronais se manteve praticamente a mesma nos dois 

primeiros dias de observação (48 horas), sofrendo um aumento significativo no terceiro dia de 

análise. O comportamento encontrado no grupo 3 foi muito semelhante ao encontrado no 

grupo 2 ao longo dos três dias de análise. No grupo 4 a área apresentou diferença entre 48 

horas e 24 horas, e entre 72 horas e 24 horas, sendo que no terceiro dia de análise o aumento 

da área dos neurônios nesse grupo foi o mais significativo (Figura 3).  

FIGURA 1: Morfologia celular. A 

(células de   morfologia fibroblastóide), B 

(população de células de Schwann), C 

(morfologia das células gliais (cabeça de 

seta) e neuronais (seta). 

FIGURA 2: Morfologia das células após 

formação dos grupos experimentais. A 

(ME + meio D-10), B (ME + MCNI), C 

(ME + 100µL de MCNI), D (ME + 200µL 

de MCNI). 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 48



 Comparando a média das áreas das células neuronais de todos os grupos experimentais 

ao longo dos três dias, percebeu que houve aumento da área em todos os grupos que se 

encontravam na presença do meio condicionado. O grupo 4 apresentou o maior aumento, o 

que pode ser justificado pela maior concentração do meio condicionado, o qual proporcionou 

um meio mais nutritivo para o trofismo dos neurônios.  

 Na observação do perímetro das células neuronais do grupo 1 não houve diferença 

estatística entre os três dias, no grupo 2, o perímetro das células observadas foi maior no 

terceiro dia de observação (72 horas) quando comparado aos dias 1 (24 horas) e 2 (48 horas). 

No grupo 3, o perímetro das células neuronais teve um aumento progressivo, sendo maior no 

terceiro dia de análise. No grupo 4 também houve um aumento progressivo do perímetro das 

células, sendo o terceiro dia o de maior significância estatística (Figura 4). 

 

 
 

   

 

 
  

 

Figura 3: Área de células neuronais observadas nos dias 1, 2 e 3 de 

acordo com o grupo experimental. 

Figura 4: Perímetro de células neuronais observadas em cada grupo 

experimental de acordo com o dia de observação. 
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 Após as 72 horas de observação procedeu-se a imunocitoquímica dos 4 grupos do 

experimento. As alterações morfológicas das células se fazem novamente presentes e, ainda, 

mais frequentes no grupo 4 (Figura 5). 

 

 

 
 

 

 

 

O presente estudo objetivou a avaliação da plasticidade celular dos neurônios da 

medula espinal na presença de MCNI (meio condicionado do nervo isquiático), a partir da 

análise do potencial regenerativo e trófico das células de Schwann em cultura.  

As células de Schwann são células da glia pertencentes ao SNP, e uma de suas funções 

é a produção da bainha de mielina que envolve os axônios para facilitar a propagação do 

impulso nervoso, mediante a condição saltatória deste impulso pelos nódulos de Ranvier. 

Apesar de serem responsáveis pela mielinização dos axônios periféricos, já foi comprovado 

que elas também têm atuação no SNC, promovendo a remielinização dos axônios 

(Blankemore, 1977), assim como por produzir moléculas tróficas importantes para o processo 

regenerativo e trófico desse órgão (OUDEGA, 2007). Embora tenham a capacidade limitada 

de mielinizar apenas um axônio, contrastando com os oligodendrócitos que são capazes de 

mielinizar vários axônios no SNC, o transplante destas células cultivadas na medula espinal 

Figura 5: Células do grupo W2 Submetidas a 

imunocitoquímica para MAP-2. 
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desmielinizada pode restabelecer as propriedades de condução nervosa normais (HONMOU 

et al., 1996; KOHAMA et al., 2001). 

As células de Schwann podem ser obtidas dos nervos, e seu cultivo é tido como uma 

alternativa importante para o estudo em modelos experimentais e para o uso no tratamento de 

pacientes que apresentam lesão medular. Além da facilidade de obtenção, outra característica 

que a torna importante para este fim, é que estas células podem facilmente ser cultivadas, 

multiplicadas e estocadas para uso futuro (KOHAMA et al., 2001 

Para que se pense na possibilidade de explorar os efeitos regenerativos e tróficos das 

CS no SNC, é importante levar em consideração o aspecto mais relevante para a 

sobrevivência celular em um tecido receptor, que é o microambiente, já que ele possibilita 

condições adequadas para a sobrevivência, migração, invasão tecidual e diferenciação 

(Caddick et al., 2006). Para que as células tenham sucesso no que diz respeito ao seu 

funcionamento, elas devem se organizar no espaço e interagir com o ambiente ao seu redor, 

como também devem serem capazes de reorganizar seus componentes internos em 

decorrência dos processos de crescimento, divisão e/ou adaptação a mudanças no ambiente 

(ALBERTS et al., 2010). 

No presente trabalho, foi criada uma situação in vitro de injúria nervosa, com a criação 

de um meio a partir de fragmentos nervosos do nervo isquiático. Assim, esperava-se que os 

explantes se tornassem reativos e secretassem naturalmente fatores que possibilitassem um 

ambiente favorável à regeneração nervosa pós-trauma.  

A análise dos grupos experimentais deste trabalho permitiu a obtenção de maiores 

alterações morfológicas nos grupos 2, 3 e 4, o que pode ser justificado pela presença do meio 

condicionado. O meio D-10 foi utilizado como um controle no intuito de averiguar se os 

neurônios da ME adquiriam fenótipos distintos sem nenhuma indução no decorrer dos dias.  

O efeito do meio condicionado no trofismo positivo dos neurônios da medula espinal 

comprovado nesse trabalho, já foi comprovado em diversos estudos experimentais em ratos 

adultos, os quais tentaram avaliar o potencial das células de Schwann em promover esse feito, 

visto que essas células são tidas como as principais responsáveis pela criação de um 

microambiente capaz de promover a remielinização dos axônios nesse compartimento do 

sistema nervoso (BUNGE, 2001; PLANT et al., 2001). De forma semelhante, o uso de CS 

combinadas com fatores neurotróficos mostraram bons resultados da restauração de vias 

medulares específicas (XU et al., 1995). Todos esses resultados comprovam que as CS, 

quando na presença de estímulos tróficos adequados, promovem a regeneração de fibras 

nervosas lesadas na medula espinal. Esse potencial de regeneração está associado à 

capacidade de induzir a extensão e ramificação dos brotamentos axonais, de estimular a 

produção de fatores neurotróficos, e ainda de atenuar a formação da cicatriz glial no local do 

trauma (HÖKE, 2003). O suporte dado pelos fatores neurotróficos é de fundamental 

importância na preservação dos neurônios axotomizados e no crescimento de suas fibras 

nervosas, favorecendo um microambiente propício à regeneração (CHENG et al., 1996). 

Estudos comprovaram que as CS promovem uma significativa recuperação funcional e 

axonal após lesão contusa da medula espinal em ratos, o que assegura seu uso clínico 

potencial. No estudo de Tamaki et al. (2002) que inoculava células de Schwann uma semana 

após lesão contusa, foi relatado melhor desempenho motor dos membros pélvicos dos ratos, o 

que demonstra a capacidade regenerativa dessas células a nível central. Outro estudo que 

comprova a eficiência das CS no melhoramento do comportamento motor após injuria da 

medula espinal, é o de Firouzi et al. (2006).  

No presente trabalho, foram utilizados quatro grupos distintos em quatro meios de 

cultura. No grupo 1, as células da ME foram cultivadas apenas com o meio D-10. No grupo 2, 

o meio D-10 foi condicionado a partir de explantes do nervo isquiático. Nos grupos 3 e 4 o 

meio utilizado também foi o D-10 condicionado a partir de explantes do nervo isquiático, nas 
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concentrações de 100µL e 200µL, respectivamente. Além disso, nesses últimos dois grupos o 

meio era renovado diariamente, a fim de promover um meio mais nutritivo para o trofismo 

neuronal. Os resultados desse estudo comprovaram que houve alterações morfológicas no que 

diz respeito a área e perímetro dos neurônios após 24 horas, nos grupos que estavam nos 

meios condicionados a partir de explantes do nervo isquiático.  De uma forma geral, o 

comportamento trófico encontrado, sobretudo nesses grupos citados, revela uma importante 

característica das células da ME: uma rápida expansão num curto período de tempo.  

A análise feita em relação à área e o perímetro celular apresentou relevância estatística 

ao longo dos três dias de observação. O controle do tamanho celular é importante para análise 

do desenvolvimento celular, e depende do tipo celular e de seu estágio no ciclo celular 

(KHARITONOVA, VASILIEV, 2008). No cultivo, as alterações que acontecem no tamanho 

e área celular acontecem durante o crescimento (VASILIEV, 2004). A forma é controlada por 

estruturas do citoesqueleto interno e estruturas de adesão fixando a célula à superfície. 

Nesse estudo foi utilizada a imunocitoquímica como a técnica de escolha para a 

análise da plasticidade das células da ME nos meios de cultura. Para isso, foi elencado o 

marcador de linhagem neuronal, MAP-2. Proteínas de associação a microtúbulos (MAPs) são 

proteínas que se ligam aos microtúbulos, estabilizando-os, prevenindo a sua dissociação. As 

células que superexpressam MAP-2, formam feixes de microtúbulos estáveis com um amplo 

espaçamento (ALBERTS et al., 2010). No desenvolvimento neurogênico, algumas isoformas 

de MAP-2, são expressas precocemente durante a diferenciação neuronal de células 

precursoras (SCHWINDT et al., 2009). 

  

 

CONCLUSÃO 

 

 Os neurônios da ME demonstraram uma morfologia típica e rápida expansão, 

sobretudo nas amostras que foram expostas ao MCNI. Essas células apresentaram proteínas 

neuronais (MAP-2). Em média, a área e perímetro das células dos grupos 3 e 4 foram maiores 

do que as dos grupos 1 e 2. Essa potencialização e maior sobrevivência dos neurônios se deve 

ao meio de cultura utilizado na pesquisa pois possibilitou um ambiente rico, nutritivo e com 

um grande potencial elétrico, ideal para a sobrevivência da célula. O presente estudo melhora 

nosso conhecimento sobre a plasticidade dos neurônios da medula espinal e facilita a 

compreensão na busca por melhores técnicas com terapia celular no uso de doenças e traumas 

no SNC.  
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ANÁLISE ESPACIAL DA DENGUE E RESISTÊNCIA DE POPULAÇÕES DE 
Aedes aegypti A INSETICIDAS NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, RIO 

GRANDE DO NORTE 
 

Renan Flávio de França Nunes 1; Wogelsanger Oliveira Pereira 2; Marcos Antonio de Souza 1; 
Maria Jocileide de Medeiros Marinho 3;  

 
 
RESUMO: A dengue é, hoje, a arbovirose mais importante do mundo. Aproximadamente 2,5 
bilhões de pessoas encontram-se sob o risco de se infectarem, principalmente em países tropicais, 
que são favoráveis à proliferação do mosquito A. aegypti, inseto vetor que está presente em todos os 
estados e na maioria das cidades do Brasil. No estado do Rio Grande do Norte (RN), o mosquito 
está presente em aproximadamente 98% das cidades. O município de Mossoró entra nesse contexto 
como sendo uma localidade de altos índices de infestação, além de ser endêmica para a dengue. 
Segundo dados da Vigilância Epidemiológica, no ano de 2011 o município apresentou 1.652 casos 
confirmados em residentes no município, um aumento de aproximadamente 10 vezes em relação ao 
ano de 2010, que apresentou 160 casos confirmados, seguido de 1354 casos em 2012 e 138 casos 
em 2013. Muitos fatores de risco estão associados à presença da doença e do vetor. Entre eles, o 
crescimento populacional, urbanização inadequada, migrações e inadequação do sistemas de saúde. 
Além disso, o controle da doença se torna difícil devido à limitação de recursos, à grande extensão e 
à heterogeneidade do espaço urbano. Atualmente, o único método de controle ou prevenção da 
dengue é o combate aos mosquitos vetores. A principal tática adotada para o combate do mosquito é 
o uso maciço de produtos químicos para o controle de adultos e larvas. Entretanto, o principal 
problema do uso de pesticidas químicos para o controle é o desenvolvimento da resistência, 
resultando na redução da eficiência do produto devido à morte de todos os indivíduos suscetíveis, 
restando apenas os imunes ao produto. A utilização de ferramentas de análise espacial (SIG – 
Sistema de Informação Geográfica) se caracteriza como um importante instrumento na gestão de 
saúde, com o objetivo de analisar o perfil da distribuição espacial da doença e a dinâmica dessa 
distribuição ao longo dos anos, tendo em vista fornecer informações para orientar estratégias de 
controle. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aedes aegypti; Dengue; georreferenciamento; Mapas. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O mosquito Aedes aegypti é o vetor mais importante de doenças em ambientes urbanos, 
devido à sua grande capacidade de adaptação a tais condições, sendo responsável, no Brasil, pela 
transmissão de dengue (REGIS, 2008; BRAGA & VALLE, 2007). A dengue é, hoje, a arbovirose 
mais importante do mundo. Aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas encontram-se sob o risco de 
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se infectarem, principalmente em países tropicais, que são favoráveis à proliferação do mosquito 
Aedes aegypti (TAUIL, 2012).  

Mais de 100 países têm notificado a presença da doença em suas populações (na África, nas 
Américas, no leste Mediterrâneo, Sudeste da Ásia e Pacífico Ocidental). Neles, estima-se que 
ocorram 50 milhões de novos casos a cada ano (BESSA, 2013). Há vários anos, a dengue é um dos 
mais sérios problemas de saúde pública do Brasil, causando preocupação no governo e na 
população de várias partes do País. A larga distribuição do Aedes aegypti, vetor de quatro sorotipos 
distintos da dengue em circulação (DENV-1, 2, 3, 4) e a ausência de uma vacina específica contra a 
dengue são considerados sérios problemas de saúde pública (BARBOSA, 2002). O Aedes aegypti 
está presente em todos os estados e na maioria das cidades do Brasil. No estado do Rio Grande do 
Norte, o mosquito está presente em aproximadamente 98% dos municípios. O município de 
Mossoró entra nesse contexto como sendo uma localidade de altos índices de infestação, além de 
ser endêmica para a dengue. Segundo dados da Vigilância Epidemiológica, no ano de 2011 o 
município apresentou 1.652 casos confirmados em residentes no município, um aumento de 
aproximadamente 10 vezes em relação ao ano de 2010, que apresentou 160 casos confirmados. O 
ano de 2012 ainda demonstrou a mesma intensidade de aumento dos casos notificados, tendo sido 
registrados 1354 casos. Já os anos de 2013 e 2014 experimentaram uma redução das notificações, 
tendo sido registrados 138 e 132 casos, respectivamente. 

Apesar das causas da mudança no comportamento epidemiológico da dengue ainda não 
estarem totalmente esclarecidas, é notável a associação de fatores demográficos, ecológicos e 
socioeconômicos à expansão da doença (TAUIL, 2002). Nesse contexto, encaixa-se o propósito de 
analisar o perfil epidemiológico, demográfico e espacial da dengue no município de Mossoró, 
tópicos esses abordados neste estudo, almejando-se avaliar a distribuição espacial da doença, bem 
como sua relação com faixas etárias da população, com acometimento por sexo e meses do ano em 
que é mais comum o início dos sintomas. 

Dentre as tecnologias utilizadas como ferramentas para fornecer informações para 
intervenções epidemiológicas, recebem grande destaque o sensoriamento remoto, a digitalização de 
dados, a automação de tarefas cartográficas e utilização de Sistemas de Posicionamento Global 
(GPS) e os Sistemas de Informações Geográficas (SIG), amplamente utilizados atualmente para 
nortear estratégias de monitorização e controle de doenças, com base em dados geográficos da 
dinâmica da distribuição espacial das doenças. 
 Tendo em vista o caráter epidêmico da dengue no município de Mossoró, o segundo maior e 
mais populoso do estado do Rio Grande do Norte, o presente estudo visa descrever a distribuição 
espacial dos casos de dengue na zona urbana desse município no período de 2010 a 2014, 
fundamentando-se na necessidade de trabalhos que abordem as localizações espaciais dos eventos e 
a importância do uso de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) para a identificação de 
heterogeneidade espacial em nível local (FLAUZINO, 2011). Acredita-se que, dessa forma, os 
dados obtidos permitirão um melhor entendimento da dinâmica de transmissão da doença e a sua 
distribuição através dos bairros do município através dos anos. 
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
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 Trata-se de um estudo transversal, com abordagem descritiva, que utilizou estatística 
bivariada e análise de frequências, além de análise espacial em saúde através da criação de um SIG. 
O município de Mossoró localiza-se a 37°20' Oeste de longitude e 05°11' Sul de latitude, altitude 18 
metros. O município dista aproximadamente 285 quilômetros de Natal, capital do estado. Ocupa 
uma área geográfica de 2099,328 Km2. Seu clima é seco e muito quente (semi-árido), com chuvas 
concentradas entre os meses de fevereiro a maio, o que reflete a uma mudança significativa nas 
paisagens vegetais, representadas, sobretudo, pela caatinga. Possui uma população de 234.390 
habitantes segundo o IBGE. 
 Os dados sobre as notificações dos casos autóctones de dengue em Mossoró-RN, referentes 
ao período de janeiro de 2010 e dezembro de 2014 foram obtidos no banco de dados do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação – SINAN -, no setor de Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria de Saúde do Município. Para a definição dos casos de dengue, este estudo considerou os 
registros de casos residentes e confirmados laboratorialmente e por vínculo clínico-epidemiológico 
com outro caso confirmado. 
 Dados referentes a aspectos socioeconômicos e de perfil epidemiológico da dengue, como 
numero de casos por bairros, distribuição de casos por sexo, distribuição de casos por faixa etária, 
distribuição de casos por mês do ano do início dos sintomas e índice de infestação predial, foram 
obtidos junto à Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Município. 
 Munidos da planta cadastral da cidade e das planilhas criadas, foi realizado o 
georreferenciamento dos endereços dos casos notificados. Os endereços dos casos notificados foi 
obtido junto à Secretaria de Saúde, mediante apresentação de solicitação formal, respeitando-se o 
sigilo e as considerações éticas inerentes a tal situação. As coordenadas colhidas em campo foram 
transcritas para planilha Excel, sendo posteriormente transformadas em arquivo dBase files (dbf) 
para utilização direta do programa ArcGIS ESRI®. Foi criado mapa com plotagem de pontos 
referentes a casos notificados e divididos conforme os bairros de origem. 
 As informações obtidas através da análise dos fatores socioeconômicos e epidemiológicos 
correlatos à dengue, bem como as informações extraídas a partir da criação do SIG, foram 
analisadas e comparadas com os resultados de outros estudos que já se propuseram a avaliar a 
dinâmica da distribuição da dengue em anos anteriores. A partir dessa análise, podemos traçar um 
perfil mais fidedigno do comportamento da doença através dos anos. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 O município de Mossoró-RN apresenta atualmente particularidades quanto ao seu 
desenvolvimento. Ao mesmo tempo que desponta como polo de desenvolvimento econômico da 
região, sofre as consequências de um crescimento desigual, sem infraestrutura suficiente para dar o 
suporte adequado a esse crescimento. Esse desenvolvimento desigual termina por refletir nas zonas 
mais carentes a face mais deficiente desse quadro, terminando por produzir áreas de alta densidade 
demográfica que não abrange condições de fornecer um correto sistema de abastecimento de água e 
limpeza urbana, tonando essas áreas mais suscetíveis a doenças transmissíveis, como é o caso da 
dengue. 

No período referido estudado, foram notificados 3454 casos, sendo 3214 residentes em zona 
urbana (93,05%), sendo a maior parte desses casos concentrados em determinados bairros. A 
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incidência desses casos não respeita uma frequência de aparecimento temporal definida, como 
demonstrado pela Figura 1, fato provavelmente explicado pelo ciclo irregular de chuvas anuais, 
tendo em vista que o surgimento de casos respeita os períodos de maior pluviosidade, como 
demonstrado por Bessa et. al 2013. Entretanto, quando se trata de distribuição por faixa etária, 
observa-se uma nítida constância na distribuição dos casos, como demonstrado na Figura 2, 
havendo sempre um pico correspondente à faixa de 20 a 34 anos de idade. Quanto à distribuição por 
sexo, observa-se sempre uma maior frequência de acometimento no sexo feminino (Tabela 1), 
sendo a relação, entretanto, não significante estatisticamente (p < 0,05). 

 
Figura 1 – Distribuição dos casos pelo mês de início dos sintomas, entre 2010 e 2013 

 
 
Figura 2 – Distribuição dos casos notificados por faixa etária, entre 2011 e 2013 
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Sexo/ano	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  
Masculino	   87	   820	   624	   63	   58	  
Feminino	   90	   833	   730	   75	   74	  
Tabela 1 – Distribuição de casos por sexo, de 2010 a 2014 

 
Como demonstrado pela Figura 3, a distribuição dos casos (representados por pontos no 

mapa) é mais concentrada em determinados bairros, sendo nesse caso mais evidente nos bairros 
Santo Antonio, Abolições, Aeroporto, Boa Vista, Doze Anos e Planalto 13 de Maio. Comparando 
essa representação com os resultados de Bessa et. al 2013, podemos notar uma migração dos locais 
de maior densidade de casos. Nesse estudo, realizado entre 2001 e 2007, as localidades com 
maiores densidades de casos eram Presidente Costa e Silva (zona leste) e Barrocas (zona norte). 
Essa migração por contiguidade para bairros vizinhos já é considerada como parte da dinâmica de 
distribuição da doença. 
 
Figura 3 – Mapa de pontos com os casos de dengue notificados em 2014 
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 A análise espacial mostrou que os locais de residência dos casos formaram diversos 
aglomerados com distribuição heterogênea pelo território urbano, ano a ano. Ao comparar o mapa 
de pontos e densidade da dengue com o perfil socioeconômico das referidas áreas, pôde-se perceber 
que os casos da doença apresentavam distribuição correlata com as áreas de menor 
desenvolvimento e maiores dificuldades no que diz respeito à urbanização, como é o caso dos 
bairros Santo Antonio, Abolições, Aeroporto e Boa Vista, que apresentaram áreas de maior 
densidade de casos (Figura 3 e Figura 4). A correlação dos casos de dengue com baixos indicadores 
socioeconômicos ainda é controversa, como defendido por Nascimento (2015). Nesse estudo, 
realizado em Alfenas-MG, foram analisados e georreferenciados 476 casos e a análise apontou para 
uma distribuição independente, ou seja, a dengue esteve presente tanto nas regiões com melhor 
perfil socioeconômico quanto nas áreas menos favorecidas quanto ao saneamento ambiental, às 
condições de renda, à escolaridade e ao adensamento populacional. Tal conclusão, todavia, não 
pode ser utilizada para Mossoró. 
 
Figura 4 – Mapa de densidade com os casos notificados em 2014 
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 Nos anos compreendidos pelo estudo em questão, podemos notar a presença de dois anos 
consecutivos em que o número de casos foi bastante elevado, tendo sido, em 2011, notificados 1653 
casos, e, em 2012, 1354 casos. Os anos seguintes demonstraram uma redução significativa, havendo 
138 notificações em 2013 e 132 em 2014. Além disso, dentro do próprio ano de 2014, foi possível 
observar, gradualmente, uma melhora nos indicadores de infestação do mosquito vetor, traduzidos 
pelo Índice de Infestação Predial (Tabela 2), que reduziu progressivamente no decorrer do referido 
ano. Essa redução drástica no número de casos nesses últimos anos é de origem multifatorial, mas é 
devida, em grande parte, a um aprimoramento na estratégia de controle dos vetores, através da 
substituição dos inseticidas químicos, amplamente utilizados até então e com eficácia bastante 
contestável, como demonstrado por Nunes (2015), por inseticidas biológicos, cuja eficácia é 
bastante superior. Nesse estudo, realizado entre os anos de 2012 e 2013, os bairros que 
demonstraram maior resistência a inseticidas químicos foram Santo Antônio, Abolições e Paredões, 
que demonstram elevadas cifras de casos notificados entre os anos de 2010 e 2014, figurando 
sempre no topo da lista das localidades com maior numero de casos. 
 
Ciclos/2014 Índice de Infestação Predial Data da realização 
1º 7% 6 a 10 de janeiro 
2º 6,6% 1 a 4 de abril 
3º 5,6% 3 a 7 de julho 
4º 4,9% 13 a 17 de outubro 
Tabela 2 – Índice de Infestação Predial em 2014 
 
 
CONCLUSÃO 
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O estudo da dinâmica da distribuição espacial da dengue no Município de Mossoró 

utilizando o georreferenciamento demonstrou ser um instrumento útil na modificação de estratégias 
de saúde pública. Tal assertiva se torna verdadeira a partir do momento que as estratégias de 
intervenção passam a ser guiadas pelos produtos desses estudos, o que já acontece na prática. 

A utilização da correlação da distribuição dos casos com os índices socioeconômicos das 
áreas estudadas é uma ferramenta importante para a análise de fatores que dizem respeito tanto a 
questões epidemiológicas quanto sociais, devendo ser uma estratégia cada vez mais estimulada, 
para que se possam fornecer ferramentas úteis para intervenções eficazes do ponto de vista da saúde 
pública. A utilização do georreferenciamento na identificação caso a caso mostra-se de extrema 
importância na análise e avaliação de riscos à saúde coletiva nesse caso. Com tais informações em 
mãos, será possível facilitar as ações conjuntamente com a Vigilância Sanitária de Mossoró, 
atuando em conjunto nas estratégias de combate junto às áreas prioritárias. 
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ASPECTOS POPULACIONAIS DE Hoplias malabaricus BLOCH, 1794 (PISCES: 

ERYTHRINIDAE) PRESENTES NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO SERIDÓ (ESEC), 

RN. 

 

Jamillys Silva de França¹; Maísa Clari Farias Barbalho de Mendonça² 

 

RESUMO: A espécie Hoplias malabaricus (BLOCH, 1794) pertence à família Erythrinidae, 

sendo popularmente conhecida como Traíra. Possui grande capacidade de adaptação a 

diferentes condições hidrológicas, é um peixe ictiofágico, e ocupa o topo da cadeia alimentar, 

apresentando elevado valor comercial, sendo amplamente consumido. Este trabalho foi 

realizado na Estação Ecológica do Seridó – RN (ESEC-Seridó), objetivando contribuir para o 

conhecimento acerca da dinâmica populacional de Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) na 

Unidade de Conservação Estação Ecológica do Seridó, Serra Negra do Norte, RN. No período 

de maio de 2012 a dezembro de 2013 foram realizadas coletas, utilizando-se duas baterias de 

redes de espera (malhadeiras) com malhas variando entre 12 mm e 70 mm, distância entre nós 

opostos com alturas variando entre 1.20 m a 2.70 m e largura de 50 m, instaladas em dois 

pontos diferentes do açude. Após a coleta, os peixes foram acondicionados em sacos plásticos 

e transportados em caixas de isopor com gelo até o Laboratório de Ecologia de Peixes e Pesca 

Continental (LEPPEC) do Departamento de Ciências Animais da Universidade Federal Rural 

do Semiárido, onde foram identificados ao nível de espécie e em seguida submetidos à 

biometria e sexagem. As informações sobre peso total (grs), peso eviscerado (grs) e sexagem 

foram obtidas para todos os exemplares. Observou-se que a espécie H.malabaricus apresentou 

o comprimento total variando de 12,5cm a 47,6cm para fêmeas, e de 11 cm a 48,5 cm para os 

machos; o peso total variou de 12,24 a 1.612 gramas para os machos e de 23,45 a 1.229,00 

gramas para as fêmeas, demonstrando que os machos capturados foram maiores e mais 

pesados que as fêmeas. Quanto a relação peso total x comprimento total, a traíra apresentou 

um crescimento exponencial, com a constante de crescimento do tipo isométrico, para sexos 

agrupados, através da equação Pt = 0,0093 Ct 3,029; e para a proporção sexual verificou-se o 

predomínio de fêmeas, com uma proporção de 1M:1,39F. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Dinâmica populacional; Hoplias malabaricus; Reservatório. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A organização e funcionalidade dos ecossistemas aquáticos nas regiões áridas e 

semiáridas do Nordeste brasileiro sofrem influencia das grandes variações dos recursos 

hídricos, dos baixos índices pluviométricos, assim como da elevada taxa de evaporação. 

Segundo Moreira (1989), nestas regiões as modificações hidrológicas e as intervenções 

antrópicas, além de gerar um aumento nas estratégias de sobrevivência da ictiofauna nativa, 

também ocasionam competições intra e interespecíficas, alterações na estrutura das 

comunidades, bem como, a diminuição na disponibilidade dos recursos naturais nos 

ecossistemas aquáticos (CRISPIM; WATANABE, 2000). Esses eventos podem gerar na 

maioria das espécies de peixes de água doce, adaptações fisiológicas durante o seu ciclo de 

vida, que proporciona sua sobrevivência em ecossistemas aquáticos lênticos, como açudes e 

barragens (RIOS et al. 2002). 

A espécie Hoplias malabaricus (BLOCH, 1794) pertence a família Erythrinidae, 

sendo popularmente conhecida como Traíra. Possui uma ampla distribuição geográfica para  
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peixes de água doce, encontrada em quase todas as bacias desde a América Central até o rio 

Colorado (Argentina), apresentando diferentes áreas de endemismo. Possui grande capacidade 

de adaptação a diferentes condições hidrológicas (GONÇALVES; MORELLI, 2000). É um 

peixe ictiofágico, e ocupa o topo da cadeia alimentar, apresentando elevado valor comercial, 

sendo amplamente consumido (AMARAL et al., 2009). Carnívoro, predador, com dentes 

caniniformes desiguais e fortes. Sua cabeça é achatada, com a boca ampla. 

As nadadeiras são reforçadas por raios flexíveis, sendo a caudal arredondada. Possui o 

corpo fusiforme, sua cor varia de parda escura à preta no dorso e nas laterais com o ventre 

branco. Apresenta um comprimento variável, podendo chegar a 50 cm de comprimento e peso 

de até 1,5 Kg (PLANQUETTE et al.; 1996).  

Tem constantemente uma grande quantidade de secreção de muco por todo o corpo, 

expelidos dos numerosos poros que estão localizados por baixo das escamas, notando-se que 

os da linha lateral expelem maior quantidade. Quando alevino alimenta-se de plâncton, após 

essa fase procura comer insetos, passando ao regime carnívoro. Habitam áreas marginais 

rasas, águas paradas, margens de rios, lagos e açudes. Apresenta comportamento 

territorialista, com hábitos preferencialmente noturnos. Permanece junto à vegetação durante 

o dia, saindo para caçar durante a noite, período no qual se alimenta por meio de predação e 

emboscada. Na época da reprodução a fêmea faz seu ninho no fundo do ambiente onde vive, 

formando uma depressão rasa onde são colocados os óvulos que serão fecundados e vigiados 

pelo macho. A fecundidade pode variar de 2500 a 3000 óvulos (NOMURA, 1984; 

BEMVENUTI; FISCHER, 1998; KOCH et al, 2000; MENDES, 2000; NAKATANI et al, 

2001 apud BENTO; BENVENUTI 2008).  

A traíra possui um enorme poder de adaptação aos mais variados e restritos corpos 

d’agua. Análises da ocorrência de espécies com destaque econômico e ecológico, bem como o 

monitoramento da variação temporal é de grande importância no que se refere a identificação 

de possíveis impactos da ação antrópica, além de subsidiar a regulamentação do uso dos 

recursos naturais.  

De acordo com Radtke e Hourigan (1990), fazem-se necessários estudos que 

forneçam informações básicas sobre a estratégia de vida, reprodução, estrutura de populações 

e mudanças no crescimento devido a perturbações ambientais ou pela pesca, o que aumenta a 

compreensão da biologia dos peixes e forma a base dos modelos de dinâmica de populações. 

Tais estudos assumem relevância ecológica, compondo um dos aspectos biológicos mais 

importantes por ser quesito indispensável aos cálculos de mortalidade.  

Desta forma, esta pesquisa objetiva contribuir para o conhecimento acerca da 

dinâmica populacional de Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) na Unidade de Conservação 

Estação Ecológica do Seridó, Serra Negra do Norte, RN, buscando estabelecer as relações 

peso total/comprimento total; as frequências relativas por classe de comprimento total, peso 

total e mensal para a espécie em estudo; como também estimar a proporção sexual, visando 

fornecer subsídios ao manejo da espécie e ordenamento da atividade pesqueira artesanal. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa foi realizada na Estação Ecológica do Seridó (ESEC-Seridó), área de 

preservação permanente pertencente ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), com 

1166 ha e localizada no município de Serra Negra do Norte, sul do Estado do Rio Grande do 

Norte (6° 35’S, 37° 20’ W), uma das regiões mais secas do semiárido do nordeste do Brasil, 

denominada regionalmente como Seridó (Figura 01).  

A região está localizada na depressão sertaneja, área rebaixada com relevo suave 

ondulado e altitude por volta dos 220 m, exceto pelos serrotes e inselbergs. Nos limites sul e 

leste encontra-se com o planalto da Borborema, que apresenta altitude acima dos 500 m. Os 
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solos são rasos e pedregosos, predominantemente do tipo bruno não cálcico, com frequentes 

afloramentos rochosos. O estado trófico do reservatório é mesotrófico, e este possui uma 

capacidade de 433.000 m³, com uma área aproximada de 1 ha e uma profundidade máxima de 

6m. O clima é semiárido muito quente (Bs’ h’ – Köeppen). As médias anuais de temperatura e 

precipitação são de 27 °C e 632,7 mm, respectivamente (dados da série 1985/1994 da Estação 

Meteorológica de Cruzeta, RN, a 50 Km da ESEC). 

As temperaturas médias mensais não variam muito ao longo do ano, sendo no mês 

mais frio (maio) de 25,8 °C e nos meses mais quentes (novembro e dezembro) de 28,9 °C 

(BARCELLOS; PAUPITZ 1992). As precipitações são concentradas em poucos meses e o 

total pluviométrico varia muito entre os anos e de local para local em um mesmo ano. Em 

anos mais chuvosos a precipitação pode ultrapassar 1000 mm, mas em anos secos chega a ser 

inferior a 300 mm. Normalmente, o período de chuvas mais intensas se estende de fevereiro a 

abril, e o período seco vai de julho a dezembro, durante o qual é comum não haver registros 

de chuva ou somente chuvas fracas, usualmente totalizando apenas 30 mm.  

 

 
Fonte: http://siscom.ibama.gov.br/mpt/RN/UC/ESEC_SERIDO_RN_A2.pdf. 

 

Figura 1: Área de estudo, Estação Ecológica do Seridó/RN. 

 

A traíra Hoplias malabaricus BLOCH (1794) é um peixe neotropical de ampla 

distribuição em ambientes dulcícolas da América do Sul, pertence á família Erythrinidae da 

ordem dos Characiformes, sendo considerada uma espécie chave nas assembleias de peixes de 

lagoas isoladas. Caracteriza-se como um peixe carnívoro e predador de topo de cadeia, 

portanto, de elevada importância ecológica (PETRY, 2005), além disso, apresenta extrema 

importância na pesca artesanal com conhecido valor comercial (BARROS et al. 2007) (Figura 

2). 
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Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hoplias_malabaricus1.jpg 

 

Figura 2: Objeto de estudo: Hoplias malabaricus (BLOCH, 1794), coletada na ESEC-

Seridó/RN. 

 

As coletas foram realizadas no período de maio de 2012 a dezembro de 2013, 

utilizando-se duas baterias de redes de espera (malhadeiras) com malhas variando entre 12 

mm e 70 mm, distância entre nós opostos com alturas variando entre 1.20 m a 2.70 m e 

largura de 50 m, instaladas em dois pontos diferentes do açude. Cada bateria foi composta por 

11 redes, e cada amostragem teve a duração de 24 horas, com dois períodos de despesca: 

amanhecer e crepuscular. 

Os pontos de amostragem foram: 1-Parede: próximo a barragem do açude, com 

presença de mata ciliar; 2-Entrada: localizada na parte direita do açude. 

Todos os peixes retirados das redes foram acondicionados em sacos plásticos e 

transportados em caixas de isopor com gelo até o Laboratório de Ecologia de Peixes e Pesca 

Continental (LEPPEC) do Departamento de Ciências Animais da Universidade Federal Rural 

do Semiárido, onde foram identificados ao nível de espécie e em seguida submetidos à 

biometria, obtendo-se dados referentes aos comprimentos padrão e total (em mm), por meio 

de um ictiômetro com precisão milimétrica e ao peso total (em g), por meio de balança de 

precisão de 0,01 g. Após as análises morfométricas, os peixes serão abertos através de incisão 

longitudinal ventral para a sexagem. As informações sobre peso total (grs), peso eviscerado 

(grs) e sexagem serão obtidas para todos os exemplares. 

A determinação da estrutura da população em comprimento foi baseada na 

distribuição das frequências relativas das classes de comprimento total, por sexos agrupados, 

mensal, cujos dados serão agrupados em classes de comprimento.  

A relação peso total/comprimento total foi estabelecida para sexos agrupados, e 

obtida através da distribuição dos pontos empíricos médios das variáveis de peso total (Pt) e 

de comprimento total (Ct), considerando o comprimento total como variável independente e o 

peso total como a variável dependente, de forma a estabelecer a expressão matemática que 

melhor se ajuste aos dados da relação entre as duas variáveis envolvidas.  

A tendência dos pontos demonstrou uma relação do tipo: Pt = Ф. Ct
θ
, onde Pt = peso 

total médio dos indivíduos no instante t; Ct = comprimento total médio dos indivíduos no 

instante t; Ф = Fator de condição, θ = constante relacionada com a forma de crescimento.  

Em seguida, esta relação foi corroborada por meio da transformação logarítmica dos 

dados empíricos, onde se segue a expressão: ln Pt = ln Ф + θ ln Ct 

Foi estimado o coeficiente de correlação linear de Pearson (r) para demonstrar a 

aderência dos pontos empíricos à reta. A relação entre o peso total e o comprimento total foi 

utilizada para verificar o tipo de crescimento dos exemplares. 

A proporção sexual foi estimada através da relação do número total de machos e 

fêmeas para todos os meses de coleta, aplicando-se o teste não paramétrico do Qui-quadrado 
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(χ2), ao nível de 5% de significância (MENDES, 1999), para se identificar a existência de 

diferenças estatisticamente significativas nas proporções entre os sexos(α = 0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram coletados 493 exemplares de Hoplias malabaricus, sendo 58,2% de fêmeas 

(n=287) e 41,8% de machos (n=206); quanto a distribuição de frequência relativa por classes 

de comprimento total, foram estabelecidos intervalos de classes de 3cm, para sexos separados. 

Observamos que as fêmeas apresentaram o comprimento total mínimo de 12,5cm e máximo 

de 47,6cm, com a média de 35,73 cm; os machos apresentaram um comprimento mínimo de 

11 cm, e o máximo de 48,5 cm, a média em torno de 35,73 cm (Figura 3). 

Verificou-se que as fêmeas apresentaram tamanhos maiores em todas as classes de 

comprimento estabelecidas, exceto no intervalo de 44–47 cm. De acordo com PLANQUETTE 

et al. (1996), a traíra possui um comprimento variável, podendo alcançar 50 cm de 

comprimento e peso de até 1,5 Kg. 

 
Figura 3- Distribuição de frequência relativa, para classes de comprimento total, para sexos 

separados, da Hoplias malabaricus. 

 

A distribuição por classes de comprimento da população pode ser alterada devido à 

pressão de pesca, causando um maior número de peixes pequenos nas capturas do que 

grandes, com padrão de pico para jovens (tamanho intermediário) e poucos velhos (maiores). 

As possíveis razões para isso são: peixes jovens são menos vulneráveis, pois ainda não estão 

completamente recrutados; peixes velhos são menos abundantes na população (devidos às 

mortalidades) e ainda se tornam menos vulneráveis ao petrecho de captura por várias razões 

(HILBORN e WALTERS, 1992). 
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Figura 4- Distribuição de frequência relativa, para classes de peso total, para sexos separados, 

da Hoplias malabaricus. 

 

Quanto a distribuição por classes de peso total, observou-se uma variação entre 12,24 

a 1.612 gramas para os machos e de 23,45 a 1.229,00 gramas para as fêmeas. Houve o maior 

predomínio de fêmeas entre os intervalos de classes de 448 e 672 gramas; e os machos 

apresentaram um predomínio no intervalo de 336-448 gramas (Figura 4). 

Resultados diferentes foram obtidos por Peixoto et al. (2010), analisando H. 

malabaricus no açude Taperoá II, semiárido da Paraíba, em que os indivíduos apresentaram 

comprimentos que variaram entre 2,0 a 34,2 cm e peso total 2,0 a 775,2g; Chaves (2004) 

estudando a mesma espécie no açude Taperoá II, registrou indivíduos maiores, com 

comprimentos entre 14,0 a 42,4 cm; estes resultados se aproximam dos encontrados neste 

trabalho. 

A relação entre Pt e Ct revelou um crescimento exponencial, com a constante de 

crescimento do tipo isométrico, para sexos agrupados, através da equação Pt = 0,0093 Ct 
3,029

, 

com r de Pearson = 0,99; sendo corroborada pela equação LnPt = - 4,6725 LnCt 
3,029

 (Figura 

5).  
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Figura 5 - Relação peso/comprimento para sexos agrupados da Traíra, Hoplias malabaricus. 

 

Vários fatores podem influenciar o crescimento dos peixes, tais como sexo, idade, 

estação do ano, o tipo de nutrição, condições fisiológicas, diferença na disponibilidade de 

alimentos, período de reprodução e incremento de crescimento (Laleye 2006). 

A proporção sexual clássica entre peixes é 50% de machos e 50% de fêmeas 

(Nikolsky 1963). Neste trabalho os indivíduos coletados apresentaram 58,2% de fêmeas e 

41,8% de machos; a distribuição mensal apresentou um predomínio das fêmeas em todos os 

meses, exceto os meses de set/12, nov/12, jun/13, out/13 e nov/13. Entre fatores que poderiam 

influir na razão sexual, o suprimento alimentar da população pode ser considerado como fator 

importante. Em ambientes aquáticos oligotróficos há predominância de machos e as fêmeas 

predominam quando o alimento disponível é abundante (Nikolsky, 1963). 

 

 
Figura 6 – Proporção sexual da Traíra, Hoplias malabaricus. 
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CONCLUSÃO 

 

Podemos concluir que a espécie H.malabaricus na estação ecológica do Seridó – RN 

apresentou o comprimento total variando de 12,5cm a 47,6cm para fêmeas, e de 11 cm a 48,5 

cm para os machos; o peso total variou de 12,24 a 1.612 gramas para os machos e de 23,45 a 

1.229,00 gramas para as fêmeas, demonstrando que os machos capturados foram maiores e 

mais pesados que as fêmeas. Quanto a relação peso total x comprimento total, a traíra 

apresentou um crescimento exponencial, com a constante de crescimento do tipo isométrico, 

para sexos agrupados, através da equação Pt = 0,0093 Ct 
3,029

; e para a proporção sexual 

verificou-se o predomínio de fêmeas, com uma proporção de 1M:1,39F. 
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RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi avaliar a ação antibacteriana de quatro 

formulações de pastas de hidróxido de cálcio contra microrganismos comumente 

encontrados em canais radiculares infectados. Desse modo, para avaliar a ação 

antibacteriana, através do método de difusão em ágar, foram preparadas pastas de 

hidróxido de cálcio a partir de sua forma pró-análise dispersa em quatro veículos 

distintos: água destilada, paramonoclorofenol canforado, propilenoglicol  e Otosporin®, 

testando o potencial antibacteriano destas sobre cepas de Staphylococcus aureus, 

Bacillus subtilis e Enterococcus faecalis. Após o período de incubação, foi verificada a 

presença ou ausência de halos de inibição e seus respectivos tamanhos em três 

momentos: 24h, 48h e 72h. Com os dados, foi obtida uma mediana das quatro placas e o 

valor encontrado submetido à análise estatística não paramétrica Kruskall-Wallis, com 

pós-testes de Mann-Whitney e penalização de Bonferroni, ao nível de significância de 

5%. Verificou-se, então, que apenas nas pastas com veículos paramonoclorofenol 

canforado e Otosporin foi observado a formação de halos de inibição significativos. 

Sobre as cepas de Enterococcus faecalis, somente a pasta com veículo 

paramonoclorofenol canforado foi observado formação de halo de inibição significativo. 

Portanto, pode-se coligir que somente a associação Ca(OH)2 e PMCC foi efetiva contra 

todas as cepas estudadas, além do fato que o veículo utilizado afeta a capacidade de 

difusão e ação antibacteriana das pastas de hidróxido de cálcio no meio ágar nos tempos 

observados. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Odontologia; Tratamento endodôntico; Medicação intracanal; 

Hidróxido de Cálcio. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A eliminação dos microrganismos e a prevenção de reinfecção dentro do canal 

radicular são os principais objetivos do tratamento endodôntico. Devido à anatomia complexa 

do sistema de canais radiculares e da capacidade dos microrganismos para sobreviver em 

condições adversas, microrganismos resistentes podem permanecer no interior dos canais 

radiculares mesmo depois instrumentação mecânica completa e procedimentos de irrigação 

(TURK et al., 2009). 

 Em vista da insuficiência desses procedimentos no combate a todos os 

microrganismos presentes no canal radicular infectado (MAIA FILHO et al., 2008), bem 

como a possibilidade de infiltração bacteriana através das restaurações provisórias entre as 

sessões do tratamento endodôntico (SILVEIRA et al., 2011), a medicação intracanal tem sido 

utilizada como um recurso auxiliar no tratamento endodôntico (MAIA FILHO et al., 2008).  

Nesse sentido, várias substâncias têm sido preconizadas, sendo o hidróxido de cálcio 

- Ca(OH)2 - considerado a primeira escolha clínica (KIM e KIM, 2009), o que se deve às suas 

propriedades antibacterianas, ação de solvente para a matéria orgânica, indução da formação 

de tecido mineralizado (GARCIA et al., 2009), efeito alcalinizante, controle da reabsorção 

inflamatória e substitutiva da raiz (TURK et al., 2009), efeito de neutralização em 

lipopolissacáridos bacterianos (VIANNA et al., 2009) e ação antifúngica (BLANSCET et al., 

2008). 

Tem sido bem estabelecido que as infecções endodônticas são de natureza 

polimicrobiana (GANGWAR, 2011). Diante disso, o pó de Ca(OH)2 tem sido associada a 

diferentes veículos, tais como água destilada (AD), solução salina, paramonoclorofenol 

canforado (PMCC), clorexidina, polietilenoglicol, propilenoglicol (PG), Otosporin (O), ou 

glicerina (ESTRELA et al., 2008), na tentativa de melhorar a sua atividade antibacteriana, 

biocompatibilidade, velocidade de dissociação iônica e difusão (FARHAD et al., 2012).  

Portanto, o objetivo desse estudo foi avaliar comparativamente a ação antibacteriana 

de quatro diferentes formulações de pastas de hidróxido de cálcio, utilizadas como medicação 

intracanal em odontologia, contra microrganismos que têm sido detectados em canais 

radiculares infectados. 
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MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

A metodologia deste estudo foi adaptada de Ganesh et al. (2014), que utilizaram o 

teste de difusão em ágar para determinação da eficácia antibacteriana de pastas de hidróxido 

de cálcio sobre cepas bacterianas comumente encontradas em canais radiculares infectados.  

A análise da ação antibacteriana das substâncias testadas foi realizada pelo método 

de difusão em ágar no meio de cultura Brain Heart Infusion - BHI (DIFCO®, Maryland, 

EUA). Foram preparadas pastas através da mistura do hidróxido de cálcio pró-análise (Inodon 

Laboratório Industrial de Produtos Odontológicos Ltda., Porto Alegre, RS, Brasil) associadas 

a um veículo hidrossolúvel, a água destilada; a um veículo oleoso, o paramonoclorofenol 

Canforado (Biodinâmica, Ibiporã, PR, Brasil); a um veículo viscoso, o propilenoglicol 

(Farmafómula® - Farmácia de Manipulação, Caicó, RN, Brasil); e ao Otosporin® 

(hidrocortisona, neomicina e polimixina B, FQM - Farmoquímica, Rio de Janeiro, RJ, Brasil). 

Foi testada a ação antibacteriana das pastas propostas sobre cepas padrão obtidas a 

partir da American Type Culture Collection (ATCC): Staphylococcus aureus ATCC 25923, 

Bacillus subtilis ATCC 6051 e Enterococcus faecalis ATCC 29212. 

 As cepas padrão foram, inicialmente, diluídas em 10ml de água destilada com auxílio 

de uma alça de platina e um tubo de ensaio estéreis junto a um bico de Bunsen, até se obter 

uma turbidez visualmente comparada ao padrão 0,5 da escala de Mac Farland. Em seguida, as 

cepas foram cultivadas isoladamente no interior das placas, na qual  havia 35ml do meio de 

cultura BHI, observando-se uma profundidade de 4 mm deste na placa. 

Cada um dos três tipos de cepas foi inoculado, com auxílio de um swab estéril, sobre 

quatro placas contendo BHI ágar. No intuito de evitar a formação de colônias isoladas, a 

inoculação procedeu-se nos sentidos horizontal, vertical e diagonal. Após este procedimento, 

em cada uma das placas foram confeccionadas quatro escavações (de diâmetro de  7mm e 

profundidade de 4mm) junto ao meio de cultura com o auxílio da embocadura de um vidro 

previamente esterilizado. 

 Cada escavação foi então preenchida de maneira uniforme por uma das quatro 

substâncias testadas, ou seja, na mesma placa foram analisadas as quatro diferentes 

formulações de pasta à base de hidróxido de cálcio. Para cada substância foram realizados 

quatro testes com cada um dos microrganismos cultivados.  
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As pastas testadas foram manipuladas no momento do uso, utilizando-se placa de 

vidro estéril e espátula de aço inoxidável número 24. É válido salientar que, todas as 

substâncias foram manipuladas com quantidades padronizadas do pó de Hidróxido de cálcio 

(100mg) e do volume de cada veículo (0,15 ml), de modo que se obtivesse uma pasta com 

consistência de creme dental após a espatulação, sendo utilizado para a padronização desses 

valores uma balança de precisão e uma pipeta.  

Com o auxílio de uma espátula de inserção, as pastas foram colocadas em cada um 

dos poços em quantidade suficiente para o seu preenchimento. Aguardando-se 02 horas para 

que ocorresse a difusão da pasta de hidróxido de cálcio no meio, as placas foram armazenadas 

numa estufa a 37 °C por 24h.  

Decorrido o tempo de incubação, foi verificada a presença ou ausência de halo de 

inibição para as diferentes formulações de pastas analisadas, e o seu tamanho, em três 

momentos distintos: 24h, 48h e 72h. A verificação do tamanho do halo foi feita no sentido 

horizontal, sendo a zona de inibição considerada como a distância, em milímetros, entre a 

margens do halo de difusão formado pela pasta de hidróxido de cálcio e a margem do halo de 

inibição oriundo da inibição do crescimento bacteriano provocado pelas pastas. Como ins-

trumento de medida, foi empregada uma régua plástica milimetrada.  

Com os dados obtidos na medição dos halos de inibição, foi obtida uma mediana 

entre as quatro placas e, posteriormente, o valor encontrado foi submetido à análise estatística 

não paramétrica Kruskall-Wallis, com pós-testes de Mann-Whitney e penalização de 

Bonferroni, ao nível de significância de 5%. Os testes foram realizados no programa SPSS® 

20.0. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os valores das medianas dos halos de inibição das diferentes formulações de pastas 

de hidróxido de cálcio nas amostras das bactérias Staphylococcus aureus ATCC 25923, 

Bacillus subtilis ATCC 6051 e Enterococcus faecalis ATCC 29212 nos diferentes momentos 

de análise são descritos na Tabela 1.  
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Tabela 1: Comparação da mediana (em milímetros) do halo de inibição das diferentes 

formulações de pastas de hidróxido de cálcio em amostras das bactérias Staphylococcus 

aureus ATCC 25923, Enterococcus faecalis ATCC 29212 e Bacillus subtilis ATCC 6051. 

 

 

  ATCC 25923  ATCC 29212 ATCC 6051  

Amostra Mediana  Q25–Q75 p* Mediana  Q2 –Q75 p* Mediana  Q25–Q75 p* 

Ca(OH)2 + AD 0,00
a 0,00-

0,00 

0,020 0,00
a 0,00-

0,00 

0,012 0,00
a 0,00-

0,00 

0,016 

Ca(OH)2 + O 8,00
b 7,50-

8,00 

 0,00
a 0,00-

0,00 

 6,00
b 6,00-

6,50 

 

Ca(OH)2 + PMCC 8,00
b 7,00-

8,00 

 3,00
b 2,99-

3,00 

 4,00
b 4,00-

5,00 

 

Ca(OH)2 + PG 0,00
a 0,00-

0,00 

 0,00
a 0,00-

0,00 

 0,00
a 0,00-

0,00 

 

Fonte: o autor (2015). 

* Teste Kruskal-Wallis 
a, b

: Pós-testes de Mann-Whitney com penalização de Bonferroni. 

 

 No segundo e terceiro momento de análise, respectivamente às 48 e 72 horas, 

observou-se que não houve diferença significativa nos tamanhos dos halos de inibição em 

relação à primeira análise, procedida às 24 horas. 

 Observou-se diferença estatisticamente significante entre as substâncias avaliadas em 

relação à ação antibacteriana contra as bactérias Staphylococcus aureus ATCC 25923 e 

Bacillus subtilis ATCC 6051 (p<0,05). Das quatro substâncias analisadas, apenas a pasta de 

hidróxido de cálcio com água destilada e a pasta com propilenoglicol não apresentaram 

formação de halo de inibição em nenhum dos momentos analisados e sobre nenhuma das 

cepas utilizadas neste estudo, enquanto que as pastas com os veículos PMCC e Otosporin 

levaram à formação de halos de inibição significativos. 

A ineficácia in vitro do hidróxido de cálcio com os veículos, água destilada e 

propilenoglicol, corrobora com o estudo de Pacíos et al. (2012).  Além disso, este fato pode 

ser relacionado, consoante Gomes et al. (2002), com a presença de substâncias tamponantes 

no meio de cultura e à baixa capacidade de difusão do veículo. Portanto, embora o hidróxido 

de cálcio possa ter se difundido através do meio, os níveis de pH atingidos não foram 

suficientes para apresentar a atividade inibidora. 
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 Por outro lado, a pasta de hidróxido de cálcio com Otosporin apresentou atividade 

antibacteriana contra as Staphylococcus aureus ATCC 25923 e Bacillus subtilis ATCC 6051. 

Em conformidade com o nosso estudo, Estrela et al. (2001) demonstrou o potencial 

antimicrobiano da associação de Ca(OH)2 e Otosporin sobre essas bactérias através do método 

de diluição em caldo. 

 Entretanto, dentre todas as formulações de pastas à base de hidróxido de cálcio 

utilizadas neste estudo, somente a que utilizou o paramonoclorofenol canforado como veículo 

promoveu formação de halos de inibição contra todas as cepas bacterianas, demonstrando 

assim ser a mais efetiva, o que condiz com outros estudos da literatura (GANGWAR, 2011; 

GANESH et al., 2014). 

 Todavia, o tamanho da zona de inibição bacteriana pode ser influenciado pelo 

tamanho molecular da substância química, toxicidade contra as bactérias testadas e difusão. 

Um agente que se difunde mais facilmente irá exibir uma maior zona, e tem sido demonstrado 

que o PMCC se difunde mais facilmente através do meio ágar (GANESH et al., 2014). 

A susceptibilidade individual dos microrganismos para as pastas de hidróxido de 

cálcio foi variada, sendo o Staphylococcus aureus ATCC 25923 o mais suscetível e o 

Enterococcus faecalis ATCC 29212 o mais resistente.  

 O Enterococcus faecalis têm sido associados com infecções endodônticas persistentes, 

sendo sua característica distintiva a capacidade de crescer em um pH alcalino que 

normalmente inibe outras bactérias (SILVEIRA et al., 2011). Assim, dentre as pastas testadas 

em nosso estudo, somente a pasta de hidróxido de cálcio com o veículo PMCC foi capaz de 

promover a formação de halo de inibição significativo nas amostras com Enterococcus 

faecalis ATCC 29212, estando em consonância com outros estudos (GOMES et al., 2002). 

 Apesar da baixa solubilidade do hidróxido de cálcio em água, e disto limitar a sua 

difusibilidade (Dotto et al., 2006), foi observado no nosso estudo a presença halos de difusão 

em ágar para todas as formulações de pastas. Dessa forma, pode-se pressupor que estas sejam 

capazes de matar bactérias por contato direto, o que significa que os microrganismos 

remanescentes em contato com esta medicação serão erradicados se não forem tolerantes. 

 

 

CONCLUSÃO 
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 Portanto, inferi-se que a associação de hidróxido de cálcio com Otosporin propiciou 

um potencial antimicrobiano significativo frente às bactérias Staphylococcus aureus ATCC 

25923 e Bacillus subtilis ATCC 6051, sendo que somente a associação Ca(OH)2 e PMCC foi 

efetiva contra todas as cepas estudadas, e assim pode ser considerada como a formulação de 

pasta de maior efetividade antimicrobiana diante do método de estudo in vitro empregado e 

das substâncias e cepas utilizadas.  

 Quanto à formação ou não de halos de inibição, pode-se coligir que o tipo de veículo 

utilizado afeta a capacidade de difusão e ação antimicrobiana das pastas de hidróxido de 

cálcio no meio ágar. Assim, outras análises, de mesma metodologia e com tempos maiores 

que estas, podem ser elucidativas no sentido de relacionar numa mesma curva tempo X 

efetividade da droga, o que de certo terá grande implicação clínica em decorrência das 

variadas indicações de permanência de drogas intracanais. 

 Os resultados in vitro devem ser analisados com ressalvas antes de sua extrapolação 

para condições clínicas, devendo ser considerado a utilização de outros métodos de pesquisa, 

como estudos in vivo, para melhor conhecimento da ação antimicrobiana destas medicações 

intracanais à base de hidróxido de cálcio. 
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RESUMO: As doenças falciformes se encontram entre os principais tipos de 
hemoglobinopatias em todo o mundo. Embora se trate de uma doença monogênica 
clássica, os pacientes com essa patologia podem apresentar uma heterogeneidade 
fenotípica substancial, com seus quadros clínicos variando desde uma forma leve, 
clinicamente inaparente, até um quadro muito grave. Vários fatores parecem influenciar 
nesta variabilidade clínica. Dentre os fatores genéticos, o genótipo para a haptoglobina 
(Hp) pode se constituir um importante, com a homozigose para o alelo HP*2 tendo sido 
associado a fenótipos mais severos da doença falciforme. Diante disso, este estudo 
pretendeu analisar a possível influência dos genótipos da Hp na evolução clínica de 
pacientes com doenças falciformes provenientes do estado do Rio Grande do Norte. 
Foram analisados 155 indivíduos não aparentados, portadores dessa doença e que se 
dirigirem ao Hemocentro Dalton Barbosa Cunha, Hospital Infantil Varela Santiago e 
Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró para acompanhamento da sua condição 
clínica. Após previa aceitação do convite de participar da pesquisa, cada um destes 
indivíduos respondeu a um questionário padronizado, destinado à obtenção de dados 
sociodemográficos e histórico clínico, e foram coletadas amostras de sangue para 
realização das análises laboratoriais. Posteriormente, foram analisados os prontuários 
armazenados nestas unidades, aonde foram obtidas informações relativas a evolução 
clínica dos pacientes.  Ao final, foram feitas as análises estatísticas adequadas A análise 
dos prontuários arquivados nos centros de referência aonde os pacientes eram 
acompanhados revelou que as complicações clínicas mais frequentemente apresentadas 
pelos pacientes foram: infecções bacterianas graves, síndrome torácica aguda, colelitíase, 
problemas cardiovasculares, sequestro esplênico, retardo no crescimento, priapismo, 
alterações cerebrovasculares, desnutrição/déficit ponderal, úlcera de perna, problemas 
renais, necrose óssea, problemas oftalmológicos e dactilite. A distribuição das 
complicações clínicas de acordo com o genótipo da haptoglobina revelou que a herança 
do alelo HP*2 (genótipo Hp2-1 ou Hp2-2) estava associada com a ocorrência de 
alterações cerebrovasculares e a necessidade de instauração de terapia transfusional 
crônica ao longo da vida. Diante destes achados, podemos concluir que os genótipos para 
a haptoglobina influenciaram de forma mais ou menos intensa a evolução clínica dos 
pacientes com doença falciforme do estado do Rio Grande do Norte.  
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Introdução 
 

O termo doença falciforme engloba um grupo de anemias hemolíticas hereditárias 
que têm em comum a presença de hemoglobina S em altas concentrações (mais que 50% 
de toda a hemoglobina) dentro da hemácia. A hemoglobina S, quando desoxigenada e em 
altas quantidades, sofre interações hidrofóbicas, o que compromete a solubilidade e 
acarreta formação de um polímero de moléculas de hemoglobina, o que resulta em dano 
celular irreversível (Lobo; Marra e Silva, 2007; Crosby, Quinn e Kalinyak, 2015). Isto 
resulta em uma série de alterações morfológicas e funcionais dos eritrócitos, que 
encurtam a sobrevida destas células e levam à oclusão vascular, com a subsequente lesão 
tissular dos órgãos irrigados por estes vasos (Sonati e Costa, 2008; Steinberg e Nagel, 
2001). 

As complicações clínicas da doença são numerosas e podem afetar cada órgão 
do corpo (Balles et al., 2012). No entanto, variam consideravelmente entre diversos 
pacientes e no mesmo paciente ao longo do tempo, tanto em frequência quanto em 
gravidade (Balles et al., 2010). As primeiras duas décadas de vida são caracterizadas por 
períodos assintomáticos intercalados com períodos de intensa dor, envolvendo diversos 
órgãos (Marques et al., 2012). As manifestações iniciam a partir do momento que o nível 
de Hb Fetal (HbF) reduz-se a níveis inferiores a 30%, com predomínio de HbS no sangue. 
Geralmente isso ocorre por volta do sexto mês de vida. Na segunda década de vida 
aumentam as chances de danos a órgãos como rins, pulmões e olhos, além de acidentes 
vasculares cerebrais, problemas cognitivos e priapismo, tendo como principais 
complicações as infecções, principalmente por bactérias encapsuladas, e as crises de 
sequestração esplênica, sem falar nos episódios dolorosos provocados por obstrução 
vascular decorrente da falcização de hemácias (Powars, 1981; Bandeira, 2006).  

As manifestações clínicas são bastante heterogêneas e diversos fatores 
(genéticos, hereditários, socioeconômicos) podem influenciar o curso clínico da doença, 
dentre os quais se destacam a co-herança da talassemia alfa, os haplótipos do gene β

S
, a 

persistência de hemoglobina fetal elevada, o acesso à assistência médica, uso de 
profilaxia contra infecções, cuidados pessoais, hidratação, alimentação, condição 
socioeconômica, entre outros (Silva; Gonçalves; Matins, 2009). Contudo, essa gama de 
fatores, capazes de interferir na variabilidade clínica, ainda não é suficiente para explicar 
toda a heterogeneidade observada ao longo da vida do paciente. 

A haptoglobina (Hp) é uma glicoproteína com propriedades antioxidantes e 
imunomodulatórias. A proteína se liga à hemoglobina (Hb) livre liberada para a 
circulação sanguínea durante processos hemolítivos, formando o complexo Hp-Hb que é 
essencial para a remoção de Hb do plasma, e tem um papel crucial contra o estresse 
oxidativo induzido por Hb (Lilian, 2013). Seu gene é polimórfico e apresenta dois alelos 
principais (Hp1 e Hp2), que codificam proteínas com propriedades bioquímicas e 
biofísicas distintas. Diferentes estudos têm associado esse polimorfismo à suscetibilidade 
e ao desfecho de diversas doenças humanas (Carter; Worwood, 2007; Wobeto; 
Zaccariotto; Sonati, 2008).  

No entanto, poucos estudos analisaram a influência do genótipo da Hp na evolução 
da doença falciforme, e os seus resultados obtidos não foram muito homogêneos (Adekile 
e Haider, 2010; Santos et al., 2011; Barbosa et al., 2014; Cox et al., 2014). Além disso, 
populações de diferentes regiões possuem diferentes “backgrounds” genéticos. Portanto, 
o conjunto de fatores mais intimamente associados ao desenvolvimento de certas 
complicações clínicas pode diferir de uma população para outra (Kutlar, 2007). 

Diante disso, o presente estudo teve como objetivo avaliar a associação dos 
genótipos da haptoglobina com a ocorrência de complicações clínicas dos pacientes com 
doença falciforme no estado do Rio Grande do Norte. 
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Métodos 
 

Realizou-se um estudo transversal retrospectivo, aonde foram analisados pacientes 
com diagnóstico prévio de doença falciforme e provenientes do estado do Rio Grande do 
Norte (RN). Cada indivíduo (ou seu responsável legal) foi previamente esclarecido 
quanto aos objetivos e procedimentos adotados durante o estudo, e assinou um Termo 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Aplicou-se um questionário padronizado, 
destinado a obtenção de dados sociodemográficos e histórico clínico, e coletaram-se 
alíquotas de sangue periférico destinado a realização das análises laboratoriais. 
Posteriormente foram analisados os seus prontuários armazenados nos centros de 
referência aonde eram acompanhados ambulatoriamente.  

A genotipagem da haptoglobina foi realizada através da reação em cadeia da 
polimerase, conforme protocolo descrito por Yano et al., 1998. As reações de PCR foram 
realizadas em um volume final de 25 µL, contendo: 1,5 U de Taq DNA polimerase, 
Tampão da enzima 1 X concentrado, MgCl2 2,5mM, dNTP 300 µM, 300 nM de cada 
iniciador e aproximadamente 200 ng de DNA. Foram realizados 35 ciclos de 94ºC/45seg, 
58ºC/1 min e 72ºC/1min, precedidas por um passo de desnaturação inicial a 94ºC/10min 
e seguidas de um passo de extensão final a 72ºC/10 min. Os produtos amplificados foram 
submetidos a eletroforese horizontal em gel de agarose a 1,0% (Sambrook e Russel, 
2001), corados com Gel-RED e visualizados após exposição a luz ultravioleta. 

Todos os dados obtidos foram tabulados em um banco de dados nos programas 
Microsoft Excell (Versão 2010) e SPSS (Versão 20.0), de acesso exclusivo aos membros 
da pesquisa. Ao final foram realizadas as análises estatísticas adequadas, utilizando-se o 
teste do χ

2
 , Exato de Fisher e cálculo das razões de chance. 

 
 
RESULTADOS 
 

Inicialmente foram arrolados 177 pacientes. Contudo foi observado que 43 desses 
indivíduos possuíam parentesco de 1º ou de 2º grau com algum outro paciente que 
também estava participando do estudo. Diante disso, foram excluídos 22 pessoas, 
deixando a amostragem final em 155 pacientes (73 mulheres e 82 homens) não 
aparentados. Dentre estes, 109 eram homozigotos para a HbS, 23 coerdaram a HbS e 
algum alelo para talassemia β, 21 apresentavam a interação da HbS com a HbC e 2 
herdaram a HbS conjuntamente com a persistência hereditária da Hb Fetal.  A faixa etária 
variou de 7 meses e 48 anos, com uma mediana de 12 anos.  

A distribuição destes genótipos da haptoglobina estava de acordo com o esperado, 
segundo o equilíbrio de Hardy-Weinberg, em todos os grupos analisados, e não foram 
observadas diferenças significativas nas suas frequências entre os diferentes tipos da 
doença falciforme (Tabela 1). A distribuição de acordo com a faixa etária (entre os 
pacientes HbSS) também não revelou diferenças significativas entre os grupos 
considerados (Tabela 2). 
         A análise dos prontuários arquivados nos centros de referência aonde os pacientes 
eram acompanhados revelou que as complicações clínicas mais frequentemente 
apresentadas pelos pacientes foram: infecções bacterianas graves, síndrome torácica 
aguda, colelitíase, problemas cardiovasculares, sequestro esplênico, retardo no 
crescimento, priapismo, alterações cerebrovasculares, desnutrição/déficit ponderal, úlcera 
de perna, problemas renais, necrose óssea, problemas oftalmológicos e dactilite (Tabela 
3).   
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Tabela 1 – Frequência dos genótipos e alelos da haptoglobina, de acordo com o genótipo 
da doença falciforme. 
 

Genótipo da 
Doença 

falciforme 

Genótipo da Hp  Alelo da Hp 

H-W
* 

P
** 

Hp1-1 
(%) 

Hp2-
1(%) 

Hp2-2 (%)  HP*1  HP*2 

SS (n=109) 28 (25,7) 54 (49,5) 27 

(24,8) 

 0,505 0,495 1,000 0,898 

S-β (n=23) 6 (26,1) 9 (39,1) 8 (34,8)  0,457 0,543 0,836  

SC (n=21) 6 (28,6) 10 (47,6) 5 (23,8)  0,524 0,476 1,000  

S-PHHF (n=2) 1 (50,0) 1 (50,0) 0 (0,0)  0,750 0,250 1,000  

Total 41 (26,5) 74 (47,7) 40 

(25,8) 

 0,503 0,497 0,924  

 

* H-W: p-valor para a comparação da distribuição das frequências genotípicas encontradas com as 

esperadas, segundo o equilíbrio de Hardy-Weinberg – Calculado pelo teste do χ
2
 ou Exato de Fisher 

** P: p-valor para a análise da distribuição dos genótipos da haptoglobina entre os diferentes genótipos da 

doença falciforme - Calculado pelo teste do χ
2 

 

 

Tabela 2 – Distribuição dos genótipos haptoglobina de acordo com a faixa etária dos 109 

pacientes HbSS incluídos no estudo 

Genótipo da Hp 

≤ 5  

(n=28) 

6-10  

(n=18) 

11-15  

(n=20) 

16-20 

 (n=19) 

21-30 

 (n=15) 

31 

 (n=9) 
P 

     N  (%)        N (%)    N (%)      N (%)   N ( % )   N ( % ) 

Hp1-1 8 (28,6) 5 (27,8) 2 (10,0) 7 (36,8) 3 (20,0) 
3 

(33,3) 
0,7989 

Hp1-2/Hp2-2 20 (71,4) 13 (72,2) 18 (90,0) 
12 

(63,2) 
12 (80,0) 6 (66,7)  

 

P: p-valor para a análise da distribuição dos genótipos da haptoglobina entre as diferentes faixas etárias, 

calculado pelo teste do χ
2 

 
 
A distribuição das complicações clínicas de acordo com o genótipo da 

haptoglobina revelou que a herança do alelo HP*2 (genótipo Hp2-1 ou Hp2-2) estava 
associada com a ocorrência de alterações cerebrovasculares e a necessidade de 
instauração de terapia transfusional crônica ao longo da vida (Tabela 4). 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 85



 

 

 

 

Tabela 3 – Principais complicações clínicas apresentadas ao longo da vida pelos 

pacientes com doenças falciformes analisados no estudo.   

Complicação Clínica – Durante a vida N
o
de Pacientes (%) 

Infecção bacteriana grave  88 (56,8) 

Síndrome torácica aguda 42 (27,1) 

Colelitíase 42 (27,1) 

Problemas cardiovasculares 29 (18,7) 

Sequestro esplênico 24 (15,4) 

Retardo no crescimento 22 (14,2) 

Priapismo   11/82 (13,4) 

Alterações cerebrovasculares  (AVE + DTC Alterado) 19 (12,3) 

    Só AVE 15 (9,7) 

Desnutrição/Déficit Ponderal 18 (11,6) 

Úlcera de perna 17 (11,0) 

Problemas renais 13 (8,4) 

Necrose óssea 10 (6,5) 

Problemas oftalmológicos 10 (6,5) 

Dactilite 9 (5,8) 
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Tabela 4 – Associação dos genótipos da haptoglobina com a ocorrência de 

complicações clínicas nos pacientes HbSS incluídos no estudo. 

Complicação clínica 

 Haptoglobina 

RC IC 95% P  Hp2-

2/Hp2-1 

Hp1-1 

Síndrome Torácica 

Aguda 

      

Sim  25 5 2,05 0,64-6,99 0,184 

Não  56 23 1,00 Referência - 

Colelitíase       

Sim  23 10 0,71 0,26-1,96 0,467 

Não  58 18 1,00 Referência - 

Alterações 

cerebrovasculares 

      

Sim  16 1 6,65 0,93-288,86 0,033* 

Não  65 27 1,00 Referência - 

     Só AVE       

Sim  12 1 4,70 0,63-208,04 0,101 

Não  69 27 1,00 Referência - 

Desnutrição/Déficit 

Ponderal 

    

Sim  11 3 1,31 0,31-7,88 0,491 

Não  70 25 1,00 Referência - 

Úlcera de Perna     

Sim  11 2 2,04 0,40-20,09 0,297 

Não  70 26 1,00 Referência - 

Transfusão crônica       

Sim  28 4 3,17 0,94-13,69 0,033* 

Não  53 24 1,00 Referência - 

 

  RC: Razão de Chance   IC 95%: Intervalo de confiança no nível 95%     P: P valor     * Estatisticamente 

significativo  
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Discussão 
 

Estudos recentes propuseram que a capacidade da haptoglobina em eliminar a 

hemoglobina livre poderia reduzir significativamente fatores que promovem isquemia, 

presenvando, assim, a biodisponibilidade de oxigênio, restringindo a produção de ROS e 

limitando o aumento da regulação de moléculas de adesão vascular (Quimby et al., 

2015). Dest modo a HP iria manter um meio vascular de proteção com ações mais 

antitrombóticas e anti-inflamatórias, que pode retardar as manifestações clínicas da 

falcização (Rother et al., 2005; Borreti et al., 2009).  
No entanto, existem diferenças funcionais entre as proteínas Hp correspondentes 

aos diferentes fenótipos, incluindo velocidade de acesso aos espaços extravasculares 
(maior para Hp1-1 pelo menor tamanho), de remoção do complexo Hp-Hb pelo receptor 
do macrófago (a interiorização do Hp1-1-Hb é mais rápida) e nas atividades de 
imunomodulação (Asleh et al., 2003; Carter e Worwood, 2007). Também tem sido 
relatado que alelos Hp*1 diferem nos seus efeitos protetores contra danos oxidativos, 
sugerindo que o produto do alelo Hp*1F poderia se ligar mais eficientemente na Hb ou 
no receptor CD163 do que os produtos dos outros alelos (Moreira et al., 2009). Tais 
características da haptoglobina podem interferir diretamente na variabilidade clínica dos 
pacientes com anemia falciforme. 

Hughes et al (Hughes et al., 2005) analisaram a frequência dos genótipos da 
Haptoglobina em pacientes pediátricos e adultos com doença falciforme e constataram 
que o alelo HP*2 era significativamente menos prevalente nos adultos. Diante disso, foi 
sugerido que o alelo HP*1 poderia estar associado a alguma vantagem de sobrevivência 
nos pacientes com esta doença. Em nosso estudo, no entanto, a distribuição destes 
genótipos não mostrou diferenças significativas entre as diferentes faixas etárias, 
semelhante aos resultados encontrados por Santos et al., 2011, em pacientes de 
Pernambuco. Estas diferenças podem ter sido devido ao baixo número de pacientes 
estudados por Hughes et al. 

A análise de eventos clínicos individuais, por sua vez, revelou que a herança do 
alelo Hp2 este associada a um maior risco de desenvolvimento de alterações 
cerebrovasculares e a uma maior necessidade de estabelecimento de terapia transfusional 
crônica. Estudos realizados por Barbosa et al. (2014) em pacientes de Brasília também 
mostraram correlações significativas dos genótipos da haptoglobina com o número de 
transfusões sanguíneas ao longo da vida e com a ocorrência de AVE. Em uma meta-
análise realizada por Vardi et al. (2012) foi constatado que o genótipo Hp2-2 se 
encontrava associado com o desenvolvimento de AVE em pacientes diabéticos. 

Nossos dados sugerem que a depuração mais rápida do complexo Hp1-1-Hb 

possivelmente diminui os efeitos tóxicos da Hb na corrente sanguínea e na biologia 

vascular, contribuindo para o estabelecimento de um quadro clínico menos grave da 

doença falciforme. 
 
 
Conclusão 
 

Diante destes achados, podemos concluir que os genótipos para a haptoglobina 
influenciaram de forma mais ou menos intensa a evolução clínica dos pacientes com 
doença falciforme do estado do Rio Grande do Norte. A ausência de associação 
significativa com a maioria das complicações que estes indivíduos desenvolveram reflete 
a natureza multifatorial destes eventos. Diante disso, é possível que outros fatores 
genéticos, socioeconômicos e ambientais da população estudada possam determinar a 
ocorrência destas complicações de maneira mais direta e intensa.  
 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 88



Potencial conflito de interesses 
 

Declaro não haver nenhum conflito de interesses. 
 
 

Fontes de financiamento 
 

O presente estudo foi financiado pela  CNPq e Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN). 

 

 

Vinculação acadêmica 
 

Este trabalho está vinculado ao Programa de Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC) da UERN. 

 
 

 
Referências 
 

ALAYASH, A. I. Haptoglobin: Old protein with new functions. Clinica Chimica 

Acta, v. 412, n. 7, p. 493-498, 2011. 
 
ÂNGULO, I. L.; Crises Falciformes. Medicina. Ribeirão Preto. v. 36, p. 427-430, 
2003. 
 

ASLEH R.; et al. Genetically determined heterogeneity in hemoglobina 

scavenging and susceptibility to diabetic cardiovascular disease. Circulation 

Research, v. 92, n. 11, p. 1193-1200, 2003. 

 

Ballas SK, Kesen MR, Goldberg MF, Lutty GA, Dampier C, Osunkwo I, et al. 

Beyond the definitions of the phenotypic complications of sickle cell disease: an 

update on management. ScientificWorldJournal. 2012b;2012:949535. 

 

Ballas SK, Lieff S, Benjamin L, Dampier C, Heeney M, Hoppe C, et al. Definitions 

of the phenotypic manifestations of sickle cell disease. Am J Hematol. 

2010;85(1):6-13. 
 
BANDEIRA, F. M. G. C.; Triagem familiar ampliada para o gene da 
hemoglobina S. 2006. 117 f. Tese (Doutorado em Saúde Pública)- Centro de 
Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, 2006. 
 

Boretti FS, Buehler PW, D’Agnillo F, Kluge K, Glaus T, Butt OI, et al. 

Sequestration of extracellular hemoglobin within a haptoglobin complex 

decreases its hypertensive and oxidative effects in dogs and guinea pigs. J Clin 

Invest 2009 Aug 3;119(8):2271–80. 
 
CARTER K.; WORWOOD M; Haptoglobin: a review of the major allele 
frequencies worldwide and their association with diseases. Int J Lab Hematol. 
2007;29(2):92-110. 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 89



CARTER, K.; WORWOOD, M. Haptoglobin: a review of the major allele 

frequencies worldwide and their association with diseases. International Journal of 

Laboratory Hematology, v. 29, n. 2, p. 92-110, 2007. 
 
CLARIDADE, S; MACHADO, Á; FERREIRA, C. Acidente Vascular Cerebral em 
Doente com Anemia de Células Falciformes. ArquiMed. São Marcos. v.21, n.5-6, p. 
55-157, 2007. 
 
CROSBY, L. E.; QUINN, C. T.; KALINYAK, K. A.; A Biopsychosocial Model for 
the Management of Patients With Sickle-Cell Disease Transitioning to Adult 
Medical Care. Adv Ther (2015) 32:293–305. 
 
Hughes HY, Kutlar F, Clair B, Elam D, McKie KM, Kutlar A. Haptoglobin 
Genotypes among pediatric and adult sickle cell patients: an emerging genetic 
modifier? In: 47th ASH Annual Meeting; 2005, Blood Suppl; v. 106, Abstracts 3805. 
 
JORGE, et al; Haptoglobin genotypes in Chagas disease. Clinical biochemistry, 
2010; 43 (3): 314-316. 
 

Kim-Shapiro DB. Structure and function of hemoglobin and its dysfunction in 

sickle cell disease. In: Steinberg MH, Forget BG, Higgs DR, Weatherall DJ (editors). 

Disorders of hemoglobin – Genetics, pathophysiology, and clinical management. 

Second ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2009. p. 101-18. 
 
LILIAN, C. P. B,; Frequências dos polimorfismos nos genes da haptoglobina e 
mieloperoxidase (-G463A) em pacientes com doença falciforme (SS) e correlação 
com a gravidade clínica da sobrecarga de ferro. Dissertação apresentada para 
obtenção de título de mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas 
da Faculdade de Medicina, Universidade de Brasília, 2013. 
 

LOBO, C.; MARRA, V.N.; SILVA, R. M. G; Painful episodes in sickle cell disease. 

Rev. bras. hematol. hemoter. 2007; 29(3): 247-258. 

 

Lorkin PA. Fetal and embryonic haemoglobins. J Med Genet 1973 Mar 10 (1):50–

64. 
 
MARQUES, V.; et al; REVENDO A ANEMIA FALCIFORME: SINTOMAS, 
TRATAMENTOS E PERSPECTIVAS. Revista Científica da Faculdade de 
Educação e Meio Ambiente 3(1):39-61, jan-jun, 2012. 
 

Miller ST, Sleeper LA, Pegelow CH, Enos LE, Wang WC, Weiner SJ, et al. 

Prediction of adverse outcomes in children with sickle cell disease. N Engl J Med 

2000 Jan 13; 342 (2):83–9. 
 
MILLER, S. T. et al. Impact of chronic transfusion on incidence of pain and acute 
chest syndrome during the Stroke Prevention Trial (STOP) in sickle-cell anemia. 
Journal of pediatrics, v. 139, n. 6, p. 785-789, 2001. 
 

 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 90



MOREIRA, L. R. S.; MIRANDA-VILELA, A. L.; SILVA, I.; AKIMOTO A. K.; 

KLAUTAU-GUIMARÃES MN, GRISOLIA CK. Antioxidant effect of 

haptoglobina phenotypes against DNA damage induced by hydrogen peroxide in 

human leukocytes. Genetics and Molecular Research : GMR, v. 8, p. 284-290, 2009. 
 
MURAO, M.; FERRAZ, M. H. C; Sickle cell trait – heterozygous for the 
hemoglobina S. Rev. Bras. Hemtol. Hemoter. 2007; 29(3): 223-225. 
 
PAIVA, S. D.; Aluno Falciforme: O Paradoxo da Inclusão Escolar “conhecer 
para melhor atender”. 2007. 65 f. Monografia (Especialização) Universidade 
Estadual Vale do Acaraú. Belém do Pará, 2007. 
 
Pereira SA, Brener S, Cardoso CS, Proietti AB. Sickle Cell Disease: quality of life 
in patients with hemoglobin SS and SC disorders. Rev Bras Hematol Hemoter. 
2013; 35(5):325-31. 
 

Perutz MF. Molecular anatomy and physiology of hemoglobin. In: Steinberg MH, 

Forget BG, Higgs DR, Nagel RL (editors). Disorders of hemoglobin – Genetics, 

pathophysiology, and clinical management. Cambridge: Cambridge University 

Press; 2001. p. 174-96. 

 

Philip AG. Haptoglobins in the newborn. I. Full-term infants. Biol Neonate 

1971;19(1):185–93. 
 
POWARS, D. et al. Pneumococcal septicemia in children with sickle cell anemia. 
The Journal of the American Medical Association, Chicago, v. 245, n. 18, p. 1839-
1842, 1981. 
 

QUIMBY et al.; Intravenous infusion of haptoglobin for the prevention of  

adverse clinical outcome in Sickle Cell Disease. Medical Hypotheses, Barbados, 

2015. 
 
RODRIGUES, C. C. M.; ARAÚJO I. E. M.; MELO, L. L; The Family of the child 
with sickle cell disease and the nurse team: critical review. 258 Rev. Bras. 
Hematol. Hemoter. 2010; 32(3): 257-264.  
 

Rother R. P.; Bell L; Hillmen P; Gladwin M. T.; The clinical sequelae of 

intravascular hemolysis and extracellular plasma hemoglobin: a novel 

mechanism of human disease. JAMA 2005 Apr 6;293(13):1653–62. 
 
Santos MN, Bezerra MA, Domingues BL, Zaccariotto TR, Oliveira DM, Costa FF, et 
al. Haptoglobin genotypes in sickle-cell disease. Genet Test Mol Biomarkers. 2011; 
15(10):709-13.                          
 

Schechter AN. Hemoglobin research and the origins of molecular medicine. 

Blood. 2008; 112(10):3927-38. 
 
 
 
 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 91



SILVA, L. B.; GONÇALVES, R. P.; Características fenotípicas dos pacientes com 
anemia falciforme de acordo com os haplótipos do gene da S globina em 
Fortaleza, Ceará. Revista brasileira de hematologia e hemoterapia. Fortaleza, 2009. 
 
SILVA, L. B.; GONÇALVES, R. P.; MATINS, M. F. Estudo da correlação entre 
níveis de hemoglobina fetal e o prognóstico dos pacientes com anemia falciforme. 
Rev. Bras. Hematol. Hemoter, São Paulo, v. 31, n. 6, p. 417-420, 2009. 
 

Thom CS, Dickson CF, Gell DA, Weiss MJ. Hemoglobin variants: biochemical 

properties and clinical correlates. Cold Spring Harb Perspect Med. 

2013;3(3):a011858. 
 
VAN-DÚNEM, J. C. V. D.; Fatores prognósticos associados ao óbito por anemia 
falciforme em crianças internadas no hospital pediátrico de Luanda-Angola 
(1997-2002): um estudo de coorte. 2004. 102 f. Dissertação (Mestrado em Saúde 
Materno Infantil)-Instituto materno infantil de Pernambuco programa de pós 
graduação em saúde materno infantil. Recife, 2004. 
 
WATANABE, A. M.; Prevalência da anemia falciforme no estado do Paraná. 
2007. 122 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 
2007. 
 
WOBETO V. P.A.; ZACCARIOTTO T. R.; SONATI, M. F; Polymorphism of 
human haptoglobin and its clinical importance. Genet Mol Biol. 2008;31(3):602-
20. 

 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 92



 
 

AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE BUCAL DOS PACIENTES 

INTERNADOS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN 

Sara Silva Santos1; Ana Rafaela Luz de Aquino Martins2; Gilmara Celli Maia de Almeida3; 

Bruna Rafaela Martins dos Santos4  

RESUMO: Esta pesquisa objetivou avaliar a condição de saúde bucal de pacientes internados 
no município de Caicó-RN. A coleta de dados incluiu entrevista estruturada e exame clínico 
bucal, a partir da avaliação da presença de alterações nos tecidos moles, análise do Índice de 
Placa Visível (IPV), Índice de Sangramento Gengival (ISG), Dentes Cariados, Perdidos e 
Obturados (CPO-D), Índice da Condição Periodontal (CPI) e Condição de higiene bucal 
(escovação e uso do fio dental). Os dados obtidos foram submetidos aos testes estatísticos Qui-
quadrado e Mann Whitney com nível de significância de 5%. A avaliação da condição de 
higiene bucal revelou diferença significativa entre o Índice de Sangramento Gengival e a 
condição de higiene bucal (p=0,001). Também foram observadas diferenças significativas entre 
as variáveis CPO-D e idade (p=0,001), ocorrendo da mesma forma quando associado ISG e 
idade (p=0,004) sendo CPO-D e ISG maior entre os indivíduos que apresentavam faixa etária 
menor que 38 anos de idade, ISG e uso do fio dental (p=0,008), com maior ISG entre os 
indivíduos que não usavam fio dental; IPV e uso do fio dental (p=0,01), com maior IPV entre 
os indivíduos que não usavam fio dental e entre o ISG e condição de higiene bucal (p=0,001), 
sendo a pior condição de saúde bucal associada à presença de alguma alteração periodontal.  
Diante dos resultados sobre o perfil das condições bucais em ambiente hospitalar, pudemos 
observar a importância de se estabelecer cuidados e práticas odontológicas preventivas, 
vislumbrando melhor assistência aos pacientes internados. 
 

Palavras-chave: Saúde bucal, Doença Periodontal, Internação. 

INTRODUÇÃO  

 A assistência à saúde no país se depara hoje com inúmeros obstáculos, sejam de ordem 
financeira, política, organizativa ou ética (LIMA, 2011). Na sociedade contemporânea, a 
possibilidade de entrar em contato com o ambiente hospitalar pode estar relacionada a algum 
momento relevante na vida das pessoas, entre eles o nascimento, o crescimento, as doenças, as 
reabilitações e até os óbitos. Assim, a necessidade de permanecer hospitalizado pode 
surpreender qualquer indivíduo, independente de gênero, raça, condição social e econômica 
(LIMA, 2007). Sabe-se o quanto é desagradável e hostil, na visão dos pacientes, o ambiente 
hospitalar. O sujeito hospitalizado percebe-se fraco, vulnerável, solitário, doente. Os temores, 
os anseios, desejos, sentimentos de carência e afetividade, ganham proporções gigantescas 
dentro deste cenário. De acordo com Passos e Sadigusky (2011), “neste ambiente,  
 
1 Acadêmica do Curso de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Caicó/RN, Brasil. e-mail: 
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o paciente perde sua identidade, privacidade e sua percepção de liberdade”. Em decorrência 
desse processo, o estado do paciente pode sofrer diversas modificações. Ainda nessa mesma 
perspectiva, as autoras afirmam que o período de hospitalização gera uma série de situações as 
quais colocam o indivíduo em estado de extrema dependência e, em alguns casos, em completo 
estado de privação das suas atividades funcionais habitualmente realizadas, estando este 
gozando de sua saúde. 

A internação transfere o indivíduo do seu espaço diário, convívio familiar e social e, 
muitas vezes, o torna dependente de familiares e profissionais, os quais devem atuar na 
participação da sua habilitação. Além dos danos causados pela patologia inicial, a aparição de 
outras doenças, muitas vezes, surge pela falta ou inadequada assistência prestada ao paciente 
por seus cuidadores (LIMA, 2011).  

Neste contexto, ressalta-se o desenvolvimento e/ou agravamento das mais diversas doenças 
bucais, sejam estas biofilme-dependentes, como gengivite, periodontite e cárie dentária, ou não, 
como a candidíase oral; outras como halitose, língua saburrosa, lesões por próteses mal adaptadas 
como úlceras traumáticas e hiperplasia fibrosa inflamatória (LIMA, 2011). E ainda, face à terapêutica 
medicamentosa diária os pacientes podem apresentar xerostomia e ardor bucal, as quais também estão 
associadas às doenças de base dos pacientes, fazendo com que o mesmo necessite de permanente 
acompanhamento do cirurgião-dentista (LIMA, 2011.; AGUIAR et al., 2010). 

Adicionalmente, tem sido observado em estudos sobre medicina periodontal o 
relacionamento entre doenças periodontais e certas condições sistêmicas como diabetes, 
aterosclerose, imunodeficiência e imunossupressão, osteoporose, nascimento de bebês de baixo 
peso e parto prematuro e doenças respiratórias, além de pacientes oncológicos, de forma que 
pode haver uma bidirecionalidade entre tais condições orais e sistêmicas. (DORO et al., 2006; 
MEIRA et al., 2010.; KAHN et al., 2008).  

Ainda, verifica-se que a saúde bucal está diretamente relacionada com a resposta clínica 
do paciente internado, sendo a avaliação odontológica de extrema importância para estes 
pacientes devendo o cirurgião-dentista atuar junto à equipe multiprofissional (LIMA, 2011).  

Assim, este estudo se propõe a analisar a condição de saúde bucal dos pacientes 
internados no município de Caicó-RN, a fim de proporcionar uma visão mais eficaz dos 
principais agravos bucais aos quais os pacientes estão sujeitos, servindo de base para a 
preparação de um planejamento e futura implementação que se dirige a contribuir com ações 
assistenciais mais ativas e que atendam o paciente em sua integralidade.  
 

Metodologia 

Esta pesquisa consistiu em um estudo transversal, sobre a condição de saúde bucal de 
pacientes internados no município de Caicó-RN. A mesma foi aprovada pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com a resolução 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde, CAAE: 18002713.2.0000.5294, sob número de 
protocolo 722.482/2014. 

Para o cálculo da amostra tomou-se como base a população de pacientes internados no 
Hospital Regional do Seridó, entre outubro de 2014 a fevereiro de 2015; a prevalência do 
Sangramento Gengival (70,42%), obtida a partir do índice de sangramento gengival (ISG) do 
estudo conduzido por Lima (2007) e a margem de erro de 20%. Dessa maneira, chegou-se ao 
número de 46 pacientes. 

Os critérios de inclusão foram: pacientes internados há, pelo menos, cinco dias. 
Justifica-se este período de tempo, como período mínimo necessário para avaliação da condição 
de higiene bucal, incluindo avaliação do sangramento gengival. Neste período, o paciente 
também já estaria adaptado à rotina hospitalar. Em virtude da amostra ter sido selecionada de 
acordo com a demanda espontânea dos pacientes e com o seu devido consentimento de 
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participar da pesquisa, a amostra foi constituída, portanto, por 30 pacientes, os quais se 
enquadravam nos critérios de inclusão do estudo. 

Já os critérios de exclusão fundamentaram-se em pacientes que necessitaram de 
hospitalização devido a traumatismos e patologias da região orofacial, doenças mentais e 
neurológicas, devido à possibilidade de o tratamento interferir no acesso adequado à cavidade 
bucal; pacientes menores de 18 anos, pacientes portadores de válvulas cardíacas, pacientes com 
discrasias sanguíneas, diabetes mellitus e hipertensão arterial descompensados e em estados de 
imunodepressão. 

 Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram a entrevista estruturada (dados 
sócio-demográficos e perguntas direcionadas à saúde dos pacientes) e o exame clínico bucal. 
Antes de iniciar a entrevista, o pesquisador esclareceu ao paciente, por meio do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, sobre os objetivos e métodos empregados para a realização 
da pesquisa.  O evento principal estudado foi a situação de higiene bucal dos pacientes 
hospitalizados. Esta foi definida a partir dos dados coletados de algumas variáveis dependentes, 
tais como Índice de Sangramento Gengival, índice de Condição Periodontal, Índice de Placa 
Visível e o Índice do CPO-D (dentes cariados, perdidos e obturados). A avaliação de cárie 
dentária e da condição periodontal foi realizada a partir dos indicadores sugeridos pela Pesquisa 
Nacional de Saúde bucal (SB BRASIL, 2010)8. Todos os exames clínicos foram realizados 
apenas por um examinador calibrado. 

  Uma vez realizada a coleta dos dados, os resultados obtidos foram organizados no 
software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), na versão 20.0 e submetidos a uma 
análise estatística dos dados, sob nível de significância de 5%. 
 

Resultados 

Caracterização da amostra 
Dos 30 pacientes entrevistados, 76,7% eram do sexo masculino e 23,3%, do sexo 

feminino, sendo a faixa etária compreendida entre 18 a 72 anos. Quanto ao grau de escolaridade 
dos entrevistados, 25% dos pacientes apresentavam ensino médio incompleto ou menos e 5% 
possuíam ensino médio completo ou mais. Ao investigar a situação ocupacional de cada um, 
20% eram agricultores e 26,7 % pedreiros e 53,3% distribuídos em outras profissões, como 
comerciantes, servidor público e estudante. 

Em relação ao local de residência, 50% dos pacientes entrevistados eram de Caicó, a 
outra metade era das cidades próximas ao município, apresentando-se com maior distância da 
região, as cidades de Mossoró e Natal.  

Em relação ao motivo de internação, os traumatismos provocados por acidentes de 
trânsito e as doenças infecciosas, apresentaram-se com maior frequência. Deve ser salientado 
que nenhum dos pacientes foi hospitalizado pela presença de lesões na cavidade oral.  

Sobre o uso de medicações para o controle de doenças sistêmicas, 30% afirmaram tomar 
medicação para as doenças de base, como diabetes (10%), hipertensão arterial (16,7%) e 
insuficiência renal crônica (3,3%). 

Condição de saúde bucal dos pacientes 
Não existe, de forma sistematizada, o uso de protocolos de manutenção da saúde bucal 

neste hospital. A maioria dos pacientes conseguia realizar o autocuidado diário de higiene oral 
por meios próprios. Nesse aspecto, perguntamos a frequência de escovação oral diária que cada 
paciente realizava durante o período de hospitalização. Destes, 11 (36,7%) realizavam 
escovação de uma a duas vezes ao dia e 19 (63,3%), três vezes ou mais.  

No que se refere ao questionamento em relação ao uso do fio dental, somente 8 (26,7%) 
dos entrevistados afirmaram utilizar o fio dental, enquanto que 22 sujeitos (73,3%) afirmaram 
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que não. A maioria dos pacientes (53,3%) relatou ter diminuído a escovação durante a 
internação e 46,7% afirmaram que não. 

Ao investigar a presença de lesões orais, foi verificada a presença das mesmas em 13,3% 
dos pacientes (n=4), onde um apresentou lesão sugestiva de queilite actínica e três de candidíase 
oral. Essas lesões orais requerem atenção porque podem prejudicar a mastigação e nutrição 
satisfatória dos pacientes e, também são considerados fatores de risco para o câncer de boca, 
respectivamente. O diagnóstico foi feito com base nas características clinicas descritas por 
Neville (2004). 

    No que diz respeito às variáveis dependentes categóricas da pesquisa, observa-se na 
Tabela 1, a distribuição de seus dados em relação às variáveis independentes do estudo. 

Ao analisar os dados, observamos que tanto a presença de sangramento (p=0,009) 
quanto à presença de alguma alteração periodontal (p=0,009), foram estatisticamente 
significativos em relação ao grau de escolaridade dos participantes da pesquisa, uma vez que 
dos 30 pacientes entrevistados, a maioria, 96% (n=24) possuía ensino médio incompleto ou 
menos.   

No que se refere ao uso do fio dental, foi observado que os pacientes que não faziam 
uso do mesmo apresentaram alguma alteração periodontal biofilme-dependente, revelando-se 
estatisticamente significativo (p=0,003). 

Em relação à condição de higiene oral, mais da metade apresentava higiene bucal ruim, 
com 73,3%, e apenas 10% com higiene bucal boa. Este dado ratificou a significância estatística 
observada entre as variáveis: presença de sangramento, alteração periodontal e higiene bucal, 
com valor de p=0,001.  

Dos indivíduos que tinham uma frequência de escovação de 1 a 2 vezes, foi possível 
observar que, todos apresentaram sangramento e algum tipo de alteração periodontal, maior do 
que nos indivíduos que realizavam escovação com maior frequência (3 ou 4 vezes).  

Quando questionados sobre a existência de algum problema bucal, a maioria respondeu 
que sim e apenas 36,7% responderam que não tinha nenhum problema bucal. Dos indivíduos 
que afirmaram ter algum tipo de problema bucal (63,3%), a maioria apresentou presença de 
sangramento, cálculo e bolsa periodontal, porém o valor de p não foi significativo.  

Dos indivíduos que tinham acima ou idade igual a 38 anos, o valor de p não foi 
significativo e, quando comparado com os indivíduos que tinham menos de 38 anos de idade, 
apresentaram valores maiores em todas as variáveis clínicas periodontais, com exceção da 
presença de bolsa periodontal, uma vez que, os resultados encontrados foram iguais para as 
diferentes faixas etárias. 

Quanto à relação do tipo de situação ocupacional, dos que eram agricultores (n=6), dos 
pacientes que eram pedreiros (n=8), e quanto àqueles que tinham outras profissões (n=16), 
100%, 87,5% e 81,3%, respectivamente, apresentaram algum tipo de alteração periodontal, 
porém o valor de p não foi significativo. 

Dos pacientes que relataram ter diminuído a escovação, 87,5% dos pacientes 
apresentaram algum tipo de alteração periodontal, assim também quanto à presença de 
sangramento (87,5%) e o valor de p não foi significativo quando observado nas outras variáveis 
dependentes analisadas. 

 Ao avaliar a situação de como se encontrava a condição oral dos pacientes com lesão 
bucal, todos apresentaram algum tipo de alteração periodontal, como presença de sangramento 
(100%), cálculo (75%) e bolsa periodontal (50%).  

No que diz respeito às variáveis quantitativas, suas medidas de tendência central e 
dispersão, considerando os trinta participantes da pesquisa, encontram-se expressas na Tabela 
2. 

Foi verificada diferença estatisticamente significativa entre as variáveis ISG e uso do 
fio dental (p=0,008), com maior ISG entre os indivíduos que não usavam fio dental. O mesmo 
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aconteceu com as variáveis CPI, IPV e CPO-D quanto ao uso do fio dental, no entanto, o valor 
de p não foi significativo. 

Em relação ao IPV e CPO-D, os valores das medianas foram maiores nos indivíduos 
que responderam positivamente quanto à presença de problema bucal.  

Houve também diferença estatisticamente significativa no que diz respeito à variável 
diminuição de escovação e IPV, onde o valor da mediana foi maior nos indivíduos que 
afirmaram negativamente a respeito de ter diminuído a escovação durante a internação, assim 
também ocorreu com o CPO-D e o ISG, com exceção do valor da mediana do CPI, onde foi 
igual para as diferentes afirmações. 

Em relação às variáveis ISG, IPV e CPO-D, quanto à presença de lesão bucal, a mediana 
foi maior nos indivíduos em que foram encontradas a presença de lesões orais. 

Quanto às variáveis quantitativas de higiene bucal, frequência de escovação após 
internação, escolaridade e idade em relação às variáveis dependentes IPV, ISG, CPI e CPO-D, 
seguem os dados expressos na Tabela 3. 

Em relação ao ISG, foi observada uma mediana de 62,4 para os indivíduos menores que 
38 anos de idade, o que nos leva a crer que quanto mais jovens, menor a importância dada às 
alterações gengivais, sendo estatisticamente significativo (p= 0,004). Da mesma forma se 
observou para o CPO-D dos indivíduos menores de 38 anos de idade, com valor significativo 
de p=0,001.  

Em relação ao IPV, a mediana de 53,06 foi maior nos indivíduos que realizavam a 
escovação de 1 a 2 vezes ao dia. As outras variáveis, como ISG, CIP não apresentaram valores 
de mediana diferentes quanto à frequência de escovação antes da internação. 

Em relação à condição de higiene oral e ISG, o valor de p foi considerado significativo 
(p=0,001), onde o ISG apresentou uma mediana de 50 para os pacientes que tinham higiene 
bucal ruim. Quanto às demais variáveis como CPI, IPV, e CPO-D apresentaram valores de 
mediana maiores nos indivíduos que tinha uma higiene bucal ruim quando comparados aos que 
tinha uma higiene bucal boa, porém o valor de p não significativo quanto à higiene oral. 

Foi observado na variável escolaridade em relação às variáveis dependentes, que os 
indivíduos que apresentavam até o ensino médio incompleto, apresentaram uma mediana no 
ISG (51) e IPV (34,04) maior do que os indivíduos que possuíam a partir do ensino médio 
completo, o que infere que quanto maior o grau de escolaridade, maior a tendência aos cuidados 
com a higiene oral. 
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Tabela 1. Análise descritiva das variáveis independentes categóricas considerando as variáveis clínicas periodontais, em números absolutos, respectivos percentuais e valor de p. Caicó/RN, 2015. 

  Sangramento p Cálculo P Bolsa p Alteração periodontal p 
  Presente Ausente Presente Ausente Presente Ausente Presente Ausente 

 n (%) n (%)  n (%) n (%)  n (%) n (%)  n (%) n (%)  
Idade             

≥38 anos 14 (93,3) 1 (6,7) 
0,59 

12 (80,0) 3 (20,0) 
0,42 

6 (40,0) 9 (60,0) 
1 

14 (93,3) 1 (6,7) 
0,59 

<38 anos 12 (80,0) 3 (20,0) 9 (60,0) 6 (40,0) 6 (40,0) 9 (60,0) 12 (80,0) 3 (20,0) 

Escolaridade             

médio incompleto/- 24 (96,0) 1 (4,0) 
0,009 

20 (80,0) 5 (20,0) 
0,01 

11 (44,0) 14 (56,0) 
0,62 

24 (96,0) 1 (4,0) 
0,009 

médio completo/+ 2 (40,0) 3 (60,0) 1 (20,0) 4 (80,0) 1 (20,0) 4 (80,0) 2 (40,0) 3 (60,0) 

Profissão             

Agricultor 6 (100,0) 0 (0,0) 

0,51 

4 (66,7) 2 (33,3) 

0,8 

3 (50,0) 3 (50,0) 

0,85 

6 (100,0) 0 (0,0) 

0,51 
Pedreiro/comerciante 7 (87,5) 1 (12,5) 5 (62,5) 3 (37,5) 3 (37,5) 5 (62,5) 7 (87,5) 1 (12,5) 

Outra 13 (81,3) 3 (18,8) 12 (75,5) 4 (25,0) 6 (37,5) 10 (62,5) 13 (81,3) 3 (18,8) 

Higiene Bucal             

Ruim ou razoável 24 (96,0) 1 (4,0) 
0,001 

19 (76,0) 6 (24,0) 
0,14 

12 (48,0) 13 (52,0) 
0,06 

24 (96,0) 1 (4,0) 
0,001 

Boa 2 (40,0) 3 (60,0) 2 (40,0) 3 (60,0) 0 (0,0) 5 (100,0) 2 (40,0) 3 (60,0) 
Freq escovação             

1 ou 2 vezes 11 (100,0) 0 (0,0) 
0,26 

10 (90,9) 1 (9,1) 
0,1 

4 (36,4) 7 (63,6) 
1 

11 (100,0) 0 (0,0) 
0,26 

3 ou 4 vezes 15 (78,9) 4 (21,1) 11 (57,9) 8 (42,1) 8 (42,1) 11 (57,9) 15 (78,9) 4 (21,1) 
Fio dental             

Sim  4 (50,0) 4 (50,0) 
0,003 

4 (50,0) 4 (50,0) 
0,19 

1 (12,5) 7 (87,5) 
0,09 

4 (50,0) 4 (50,0) 
0,003 

Não 22 (100,0) 0 (0,0) 17 (77,3) 5 (22,7) 11 (50,0) 11 (50,0) 22 (100,0) 0 (0,0) 
Diminui esc pós             

Sim  14 (87,5) 2 (12,5) 1 9 (56,3) 7 (43,8) 0,11 6 (37,5) 10 (62,5) 1 14 (87,5) 2 (12,5) 1 
Não 12 (85,7) 2 (14,3) 12 (85,7) 2 (14,3) 6 (42,9) 8 (57,1) 12 (85,7) 2 (14,3) 

Lesão Bucal             

Sim  4 (100) 0 (0,0) 1 3 (75,0) 4 (36,4) 1 2 (50,0)  2 (50,0 1 4 (100) 0 (0,0) 1 
Não 22 (84,6) 4(15,4) 18 (69,2) 5 (26,3) 10 (38,5) 10 (61,5) 22 (84,6) 4(15,4) 

Problema saúde bucal            

Sim  18 (94,7) 1 (5,3) 
0,12 15 (78,9) 4 (21,1) 0,22 9 (47,4) 10 (52,6) 0,44 

18 (94,7) 1 (5,3) 
0,12 

Não 8 (72,7) 3 (27,3) 6 (54,5) 5 (45,5) 3 (27,3) 8 (72,7) 8 (72,7) 3 (27,3) 
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Tabela 2: Medianas, Quartis 25 e 75, Média dos postos e valores de p para as variáveis independentes quantitativas problema 

de saúde bucal, lesão bucal, diminuição da frequência de escovação após internação e uso do fio dental em relação às variáveis 

dependentes IPV, ISG, CPI e CPO-D. Caicó/RN, 2015. 

      
Mediana Q25-Q75 Média dos postos P 

      
Problema de saúde bucal 

ISG   Sim 50 27,00-71,00 15,5 1 
  Não 50 7,10-85,00 15,5 

CPI   Sim 2 2,00-3,00 17,26 0,12 
  Não 2 0,00-3,00 12,45 

IPV   Sim 49,2 17,50-92,30 18,21 0,02 
  Não 20,21 5,40-31,80 10,82 

CPOD   Sim 23 11,00-26,00 15,95 0,71 
  Não 19 12,00-26,00 14,73 

   Presença de Lesão bucal 
      

ISG   Sim 75 37,25-100,0 20,5 0,22 
  Não 48,5 18-74 14,73 

CPI   Sim 2,5 1,25-3,00 17,5 0,6 
  Não 2 1,00-3,00 15,19 

IPV   Sim 44,95 21,26-90,27 19,13 0,37 
  Não 29,55 13,32-56,30 14,94 

CPOD   Sim 22,5 19,25-25,75 18,5 0,46 
 Não 15 10,75-26,25 15,04 

      Diminuição da escovação após internação 
      

ISG   Sim 38,37 14,00-50,00 12,44 0,53 
  Não 59,75 45,75-100 19 

CPI   Sim 2 1,00-3,00 14,31 0,17 
  Não 2 2,00-3,00 16,86 

IPV   Sim 28,05 16,75-46,17 14,22 0,58 
  Não 50,53 13,32-94,22 16,96 

CPOD   Sim 13,5 10,25-24,50 12,41 0,83 
 Não 25,5 14,75-32,00 14 

      Uso do fio dental 
      

ISG   Sim 20,5 0,00-48,43 8,5 0,008 
  Não 53 38,25-88,75 18,05 

CPI   Sim 1 0,00-2,00 9,56 0,01 
  Não 2,5 1,75-3,00 17,66 

IPV   Sim 6,45 0,00-43,20 9,25 0,01 
  Não 35,57 19,84-69,35 17,77 

CPOD   Sim 12,5 5,50-18,75 9,88 0,03 
  Não 24 12,00-28,25 17,55 
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Tabela 3: Medianas, quartis 25 e 75, Média dos postos e valores de p para as variáveis independentes quantitativas Higiene bucal, 

frequência de escovação após internação, escolaridade e idade em relação às variáveis dependentes IPV, ISG, CPI e CPO-D. Caicó/RN, 

2015. 

  
  Mediana Q25-Q75 

Média dos 
postos 

P 
  

  
 Higiene bucal 
 

ISG Ruim/razoável 50 30,00-83,00 16,6 
0,001 

Boa 7,1 0,00-75,50 10 

CPI 
Ruim/razoável 2 1,50-3,00 17,18 

0,02 
Boa 0 0,00-2,00 7,1 

IPV Ruim/razoável 37,1 19,48-65,65 17,52 
0,015 

Boa 5,4 0,00-19,00 5,4 

CPOD Ruim/razoável 22 12,00-26,00 16,44 
0,019 

Boa 15 3,00-21,00 10,8 

  Escolaridade 
  

ISG Até médio incompleto 51 42,87-84,00 17,84 
0,54 

A partir de médio completo 7,1 0,00-11,50 3,8 

CPI Até médio incompleto 2 2,00-3,00 17,04 
0,4 

A partir de médio completo 0 0,00-2,00 7,8 

IPV Até médio incompleto 34,04 19,48-65,65 17,24 
0,1 

A partir de médio completo 5,4 0,00-26,80 6,8 

CPOD Até médio incompleto 23 13,00-26,50 17,18 
0,69 

A partir de médio completo 11 6,00-13,50 7,1 

  Frequência de escovação 
  

ISG 1 a 2 vezes 50 42,00-83,00 16,77 
0,54 

3 a 4 vezes 50 42,00-85,00 14,76 

CPI 1 a 2 vezes 2 2,00-3,00 17,18 
0,4 

3 a 4 vezes 2 1,00-3,00 14,53 

IPV 1 a 2 vezes 53,06 21,00-69,60 18,95 
0,1 

3 a 4 vezes 27 7,50-48,00 13,5 

CPOD 1 a 2 vezes 15 10,00-26,00 14,68 
0,69 

3 a 4 vezes 20 12,00-26,00 15,97 

  Idade 
  

ISG 
< 38 anos 62,5 50,00-100,00 20,17 

0,004 
≥ 38 anos 27 50,00-100,01 20,17 

CPI < 38 anos 2 50,00-100,03 20,17 
0,51 

≥ 38 anos 2 50,00-100,04 20,17 

IPV < 38 anos 44,95 50,00-100,06 20,17 
0,11 

≥ 38 anos 29,55 50,00-100,07 20,17 

CPOD < 38 anos 22,5 50,00-100,09 20,17 
0,001 

≥ 38 anos 15 50,00-100,10 20,17 
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DISCUSSÃO 

A importância de intervir na saúde bucal de pacientes hospitalizados é 
fundamental em função das constatações de que a infecção precoce é forte preditor da 
ocorrência de doenças na vida dos indivíduos. Ressaltamos, ainda, que a cavidade bucal 
é a primeira porta de entrada para os mais diversos microrganismos patogênicos, sendo 
responsável pelo aparecimento de processos mórbidos sistêmicos ou pelo agravamento 
de situações médicas (FORD, 2008.; GOMES E ESTEVES, 2012). 

Nesta pesquisa, não foram investigadas as relações entre os problemas de saúde 
bucal e as condições gerais de saúde. Nossa hipótese era que o estado de saúde pode estar 
associado com uma condição de saúde bucal deficiente, mas não era necessariamente o 
fator etiológico. 

Os problemas de saúde bucal têm sido cada vez mais reconhecidos como 
importantes causadores de impacto negativo no desempenho diário dos indivíduos, por 
isso, é sempre importante motivar e esclarecer continuamente que a saúde bucal é uma 
parte essencial da saúde geral (GONDIM et al., 2012). As orientações de bons hábitos em 
higiene bucal oferecem sempre bons resultados na qualidade de vida durante o período 
de internações hospitalares. Diante disto, o investimento em implementação de protocolos 
de cuidados com a saúde bucal para diminuir riscos do agravamento do quadro clínico do 
paciente internado por motivos de doenças sistêmicas infecciosas é uma medida de grande 
valia para a saúde (SOUSA et al., 2014.; SOUSA et al., 2011). 

No presente estudo, observou-se que a maioria dos pacientes apresentava 
condição de higiene bucal ruim e presença de alguma alteração periodontal. No estudo 
realizado por Lima (2011), todos os pacientes hospitalizados consideraram ter uma boa 
higiene bucal, embora 67,93% deles afirmassem necessitar de tratamento periodontal. 
Estes resultados mostram a falta de conhecimento por parte dos pacientes acerca do 
aparecimento das doenças bucais e dos seus modos de prevenção.  

Em alguns casos, os problemas periodontais podem ser evitados ou minimizados 
através de cuidados de higiene oral; a mesma é uma atribuição da equipe de enfermagem 
do hospital, responsável em garantir o cuidado diário de higiene dos pacientes, inclusive 
a higiene bucal. Deve-se ressaltar a presença do cirurgião-dentista para colaborar nesse 
ambiente, direcionando atividades educativas específicas sobre os cuidados bucais para 
profissionais de outras áreas (MOYSÉS, 2000; FAIÇAL e MESAS, 2008). 

Dos pacientes avaliados, todos realizavam a escovação diária dos dentes, valor 
superior quando observado na pesquisa de Sousa (2011), onde 23,1% não realizavam a 
escovação durante o dia. O estudo realizado por Lima (2007), 88% dos pacientes 
internados afirmaram realizar a escovação três ou mais vezes por dia, o que também 
ocorreu na presente pesquisa, em que a maioria dos entrevistados afirmaram realizar a 
escovação três ou mais vezes durante o dia.  

 É pouco provável que a frequência da escovação tenha se mantido após a 
internação, tendo em vista que os pacientes, geralmente, se voltam para o tratamento de 
seu problema de saúde de ordem geral e também, os mesmos tendem a informar o número 
ideal de escovações diárias. No entanto, foi observado IPV maior entre os indivíduos que 
realizaram a escovação 1 a 2 vezes ao dia, em detrimento daqueles indivíduos que 
realizaram 3 ou mais escovações diárias. Isso nos leva a pensar que, mesmo não sendo a 
escovação ideal, a frequência esteve associada com um menor acúmulo de biofilme nas 
superfícies dentárias. 
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No contexto geral, a maior parte da amostra estudada foi composta por 
agricultores com nível de escolaridade correspondente ao ensino médio incompleto, dos 
quais a maioria apresentou ISG, CPI, IPV e CPO-D com valores superiores àqueles 
pacientes que tinham o ensino médio completo. Tal fato demonstra o provável impacto 
de determinantes sociais repercutirem grande potencial em saúde oral, já que muitas 
doenças afetam os grupos socialmente mais carentes da sociedade, o que pode ser 
explicado pela privação de acesso a políticas públicas, privação de coesão social, dentre 
outros (MOYSÉS, 2000). 

Previsivelmente, o ISG foi maior entre os pacientes que tinham um nível de 
escolaridade mais baixo e, além disso, não faziam uso do fio dental, o que se mostrou 
diretamente relacionado à presença de algum tipo de alteração periodontal nesse público. 
Acredita-se que o nível mais baixo de escolaridade culmina num indivíduo menos 
informado quanto aos cuidados de sua higiene oral e, consequentemente, no aparecimento 
de alterações orais biofilme-dependentes. No estudo de Sousa (2011), 40,6% (n=65) dos 
indivíduos relataram fazer uso de fio dental antes do período de internação e apenas 
12,5% (n=20) continuou o uso durante o período de internação. Destes, 86,3% 
apresentaram sangramento gengival durante o período de internação. Não foi possível 
associar ao grau de escolaridade dessa amostra. 

A prática cotidiana do uso do fio dental não está incorporada aos hábitos de 
higiene bucal dos pacientes internados, desta forma, foi possível observar diferenças 
significativas entre as variáveis do estudo, tais como, CPO-D, ISG e IPV associado ao 
uso do fio dental, sendo que todas as associações analisadas se apresentaram maiores 
entre os indivíduos que não usavam fio dental, configurando-se, portanto, como a pior 
condição de saúde bucal associada à presença de alguma alteração periodontal. 

Uma das possíveis causas do estado de saúde bucal dos pacientes hospitalizados 
ter sido insatisfatória foi a redução na frequência de escovação dos dentes e a não 
utilização do fio dental. Dos resultados obtidos, nota-se que a diminuição da escovação 
teve relação com a presença de problemas periodontais, quando 87,5% dos pacientes 
apresentaram algum tipo de alteração periodontal. 

Uma pesquisa desenvolvida no hospital da rede privada da cidade de Teresina, no 
Estado do Piauí (2011) avaliou as condições de saúde bucal através dos índices CPO-D e 
CPI. Em relação ao índice CPO-D, observou-se um declínio mais evidente para as 
menores faixas etárias e com valores maiores nos indivíduos mais velhos.  A presente 
pesquisa mostrou que o índice CPO-D foi maior nos indivíduos de menor faixa etária 
(<38 anos). Essa diferença reflete a desatenção ou mesmo falta de cuidado com a higiene 
oral dos indivíduos que são, em virtude disso, mais acometidos por cáries dentárias no 
início da vida. 

Em estudo realizado no Hospital Regional do Norte Paraná da Universidade 
Estadual de Londrina (2008) foram detectados em 19,6% dos pacientes, a presença de 
candidíase oral, apresentando-se como a lesão oral mais frequente, e a queilite actínica 
encontrada em 1,2% dos sujeitos. No presente estudo, durante a investigação, a lesão oral 
com maior prevalência foi também a candidíase (10%), sendo também identificada a 
queilite actínica (3,3%) (Faiçal e Mesas, 2008). Além disso, na presente pesquisa 
observou-se que todas as variáveis dependentes analisadas apresentaram associação com 
a presença de lesões orais, enquanto que na outra pesquisa não encontrou associação da 
presença de lesões orais com as variáveis estudadas.  

Outros possíveis fatores que podem ter contribuído para um maior IPV e ISG, na 
maioria dos pacientes, são as condições sistêmicas pré-existentes e o tempo de internação. 
Esses fatores têm potencial para alterar o meio bucal e a microbiota residente.  No entanto, 
os fatores acima mencionados não foram avaliados neste estudo. 
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Assim, diante das informações valiosas sobre o perfil das condições bucais em 
ambiente hospitalar, pudemos observar a importância de se estabelecer cuidados e 
práticas odontológicas preventivas, vislumbrando melhor assistência aos pacientes 
internados. Além disso, torna-se indispensável a realização de novos estudos em que se 
possa identificar possíveis fatores que, durante a hospitalização, possam contribuir para 
o comprometimento das condições de saúde bucal. 

 
Considerações finais 

  
A partir dos dados analisados, consideramos que as condições de saúde bucal dos 

pacientes internados neste ambiente são precárias, ocorrendo um grande acúmulo de 
biofilme dentário e, consequentemente, um grande número de pacientes com sangramento 
gengival. O grande acúmulo de biofilme dental, altas taxas de cárie e doenças periodontais 
observados entre os pacientes hospitalizados sugerem que esses indivíduos apresentam 
fatores de risco orais para o desenvolvimento de complicações locais e sistêmicas. 

Os hábitos de higiene bucal nos mostraram que a escovação é realizada de forma 
frequente, todavia executada de forma ineficiente, o que fica evidenciado pelo elevado 
índice de placa visível observada. Embora muitos pacientes tivessem o hábito de escovar 
diariamente, nenhum recebeu instruções de higiene oral durante o período de internação. 

Portanto, compete ao cirurgião-dentista a responsabilidade de motivar e trazer à 
tona a imprescindível consciência dos pacientes e profissionais de saúde a respeito da 
importância dos cuidados bucais para o restabelecimento da saúde integral do indivíduo. 
Sabendo, sobretudo, que a não observância dessa premissa está relacionada ao 
agravamento de várias doenças sistêmicas, e dessa forma, colaborando para o declínio e 
falência do tratamento imposto, bem como, repercutindo negativamente na conquista de 
uma melhor qualidade de vida. 
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RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo, cujo objetivo principal foi“avaliar as ações de 

extensão desenvolvidas pelo projeto de extensão “Parentalidade Feliz e Responsável – Par 

Feliz” e o seu impacto para a formação na área de enfermagem e educação física, para os 

serviços de saúde e para os usuários”. Este artigo apresenta dos resultados desta avaliação sob 

o olhar da comunidade. A coleta de dados se deu por entrevista semiestruturada, na sua 

totalidade foram entrevistadas 15 participantes, todas do sexo feminino, que assinaram o 

TCLE. Após a conclusão e organização das entrevistas deu-se inicio a análise qualitativa dos 

dados, segundo a técnica de análise de conteúdo. Os resultados encontrados deixaram preciso 

que apesar das mudanças ao longo do tempo, na sociedade atual, a mulher é vista como 

suporte para consolidação da família. Sendo a criação de um filho sua responsabilidade. 

Decerto, ainda não é expressiva a presença do homem-pai em momentos ligado ao pré-natal 

ou puerpério, pois culturalmente este é um momento da mulher-mãe. 

Palavras chaves: Extensão Universitária; Educação em Saúde; Avaliação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Parentalidade Feliz e Responsável “PAR FELIZ” é um projeto de extensão que 

busca desenvolver ações educativas, de caráter interdisciplinar e multiprofissional, com vistas 

à promoção da saúde integral da mulher e do homem no período gravídico-puerperal, por 

consequência, atua sobre a saúde da criança nos primeiros anos de vida. Este projeto existe 

desde o ano de 2010, como parte das atividades pedagógicas de extensão do Curso de 

Enfermagem (CEN) do Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia 

(CAMEAM), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O Par Feliz foi 

desenvolvido em parceria entre universidade e Secretaria Municipal de Saúde do município 

de Pau dos Ferros/RN.  
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O município contempla ainda entre os seus principais aparelhos de saúde, um Hospital 

Regional, um hospital infantil e uma Maternidade, a qual foi cenário do referido projeto de 

extensão, juntamente com a Atenção Básica. 

No ano de 2012, o referido projeto foi aprovado com recursos pelo PROGRAMA DE 

EXTENSAO UNIVERSITARIA - PROEXT 2013 – MEC/SESu . Na ocasião, o projeto 

contou com 7 bolsistas do Curso de Enfermagem, 3 do Curso de Educação Física, sob a 

orientação de 4 docentes de Enfermagem e 1 docente de Educação Física, do 

CAMEAM/UERN.  

Em virtude de questões operacionais ligadas ao PROEXT 2013, somente em 2014, é 

que o Par Feliz, de fato, desenvolveu as atividades previstas no projeto aprovado pelo edital 

do MEC/SESu. As atividades de educação e saúde ocorreram durante os semestres letivos de 

2014.1 e 2014.2, na Maternidade Santa Luiza de Marilac (MSLM) e em duas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), a saber, UBS Caetano Bezerra do Nascimento e UBS Vereador João 

Queiroz de Souza, situadas na cidade de Pau dos Ferros/RN. Após esta edição, o PAR Feliz 

encerrou suas atividades de extensão junto à comunidade.  

No decorrer de sua atuação, o “PAR Feliz” se inseriu na proposta maior do Sistema 

Único de Saúde (SUS) com vistas a atender aos ideais de uma atenção integral, 

multidisciplinar e humanizada. Sua proposta contempla uma educação em saúde como 

estratégia fundamental para a concretização da promoção da saúde reprodutiva e da criança. 

(MATTOS, 2007; CAMPOS, et al, 2006). 

Nessa perspectiva, as ações desenvolvidas foram pautadas numa abordagem 

inovadora, buscando a concretização da intersetorialidade e da multidisciplinaridade, por 

meio do trabalho coletivo entre docentes e discentes dos cursos de Enfermagem (CEN) e 

Educação Física (CEF), agregados à participação da comunidade e dos trabalhadores dos 

serviços de saúde. Buscou-se fortalecer a intersetorialidade, por meio do desenvolvimento de 

vínculo entre universidade e serviços de saúde, estes últimos representados tanto pela Atenção 

Básica, quanto pela rede de hospitais. 

 As ações do projeto, em parceria com essas instituições, tiveram como foco principal 

discutir, por meio de metodologias ativas as modificações, condições e peculiaridades do 

processo gravídico/puerperal; no qual os pais e mães tiveram oportunidade de participarem do 

processo mutuamente e de forma consciente. Desta forma, buscou-se através das ações do 

projeto, desenvolver intervenções que amenizassem as dificuldades vivenciadas pelos pais e 

família, com relação a chegada do primeiro filho ou de mais um filho, a depender da situação. 
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Buscou-se também contribuir para a melhoria da saúde de pais, crianças e famílias 

desenvolvendo atividades de estímulo à adoção de novas posturas fortalecedoras do processo 

saúde-doença. Para alcançar esse objetivo, o Par Feliz desenvolveu temas como: aleitamento 

materno, cuidados gerais na gravidez e puerpério, atividade física durante a gravidez, 

massagens de conforto, cuidados com o recém-nascido, entre outros. 

Mediante o desenvolvimento desse projeto, surge uma questão relevante: qual o seu 

real impacto sobre a vida da comunidade participante? Como essa comunidade vê e avalia o 

Par Feliz? No intuito de responder a essas perguntas  foi realizada a pesquisa de iniciação 

científica (PIBIC/UERN) com o objetivo de avaliar as ações de extensão desenvolvidas pelo 

referido projeto de extensão e o impacto dessas atividades de extensão para os atores 

envolvidos. 

Para tanto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os principais atores que 

participaram/atuaram no Par Feliz. Este artigo apresenta um recorte do projeto de pesquisa; 

aqui trazemos os resultados das entrevistas com os usuários que participaram das ações 

realizadas pelo PAR Feliz, sejam eles grávidas, puérperas, familiares e/ou companheiros. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, realizado através de entrevistas semiestruturada 

com usuários dos serviços de saúde de Pau dos Ferros, região doAlto Oeste do estado do Rio 

Grande do Norte/Brasil. (SPINK, 2007). 

Os cenários de pesquisa foram: a Maternidade Santa Luiza de Marilac (MSLM), 

instituição filantrópica que dispõe de clínica obstétrica; além de internamentos obstétricos. 

Sua participação no projeto ocorreu através da realização de oficinas de educação em saúde 

direcionadas as mães, puérperas, companheiros e familiares, usuários dos serviços. Está 

localizado na Praça Cônego Caminha, 69, bairro Alto do Açude, em Pau dos Ferros/RN. 

Participaram também do projeto, e consequentemente da pesquisa, duas UBSs de Pau 

dos Ferros: a UBS Caetano Bezerra do Nascimento e a UBS Vereador João Queiroz de Souza. 

 O público alvo da pesquisa eram as mulheres grávidas, puérperas, companheiros e 

familiares que participaram das atividades de extensão desenvolvidas pelo projeto PAR Feliz.  

Definiu-se como critérios de inclusão para participação na pesquisa: a) Usuários dos 

serviços de saúde das instituições parceiras do projeto de extensão “Parentalidade Feliz e 

Responsável”; b) com Idade igual ou superior a 18 anos. E critérios de exclusão: a) Usuários 

que não participaram das ações de extensão realizadas pelo projeto de extensão 
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“Parentalidade Feliz e Responsável” nas instituições “cenários” parceiras; b) idade inferior a 

18 anos de idade (não trabalharemos com grupos vulneráveis de adolescentes). Na sua 

totalidade foram entrevistadas 15 pessoas, todas do sexo feminino. 

As entrevistas ocorreram em sala reservada na Maternidade Santa Luiza de Marilac 

(MSLM) e nas residências dos participantes, as quais foram agendadas previamente. Após a 

sua transcrição, as mesmas foram analisadas pela técnica de Análise de Conteúdo.  

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) em13 de Maio de 2014, 

sob a CAAE nº 31030814.5.0000.5294. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram da pesquisa através de entrevista semiestruturada. Vale salientar que 

apesar do propósito da pesquisa fosse entrevistar grávidas, puérperas, companheiros e 

familiares, a finalidade não foi atingida, visto que foram entrevistadas 7 puérperas e 8 

familiares. Ou seja, ficou evidente que os companheiros não acompanham suas esposas para 

eventos ligados a este momento de vida do casal. 

Em relação a não termos entrevistados mulheres grávidas, salientamos que as 

puérperas estavam no período gestacional quando participaram das atividades de extensão 

realizadas pelo PAR Feliz.  

A Tabela 01 caracteriza outras características dos participantes, em relação ao seu 

Estado Civil, Situação Laboral e Escolaridade 

Tabela 01 - Caracterização dos participantes da pesquisa, segundo Estado Civil, Situação 

Laboral e Grau de Escolaridade, Pau dos Ferros, RN, Brasil, 2015. 

Estado Civil                                             n                                                % 

Solteiro (a)                                                7                                                46 

Casado (a)                                                 4                                                27 

União Estável                                            4                                                27 
 

Situação Laboral                                     n                                                % 

Trabalha                                               13                                            87 

Não Trabalha                                         2                                            13 
 

Grau de Escolaridade                             n                                                % 

Ens. Fundamental Incompleto                  1                                                 7 

Ens. Fundamental Completo                 1                                              7 

Ens. Médio Completo                            9                                             60 

Ens. Superior Incompleto                      2                                             13 

Ens. Superior Completo                        2                                             13 
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A seguir apresentamos os resultados das entrevistas a partir da análise de conteúdo. A 

análise nos levou à construção de 3 categorias, as quais são: visibilidade das ações de 

extensão para as usuárias; avaliação das metodologias de extensão e relevância das ações de 

extensão para o processo saúde doença da comunidade. 

 

VISIBILIDADE DAS AÇÕES DE EXTENSÃO PARA AS USUÁRIAS 

 

De acordo com as falas das entrevistadas observou-se que as ações de extensão 

realizadas pelo PAR Feliz obtiveram perspectivas positivas e, que por sua vez, possibilitou de 

modo significativo bem estar para as grávidas, puérperas e familiares, e por consequência, 

para a saúde de seus bebês. As falas a seguir apontam para tais resultados: 

 

É boa. São boas mesmo. Muito lucrativas essas reuniões. A gente 

aprendeu, pelo menos eu aprendi muita coisa que com essa idade, que 

eu tô, nem sabia. Sobre parto, a gravidez. (PUÉRPERA 1). 

 

Gostei... Bem diferente. Não era aquela coisa rotineira como sempre 

tem. Foi bem diferente é ótimo. (PUÉRPERA 2) 

 

Estão de parabéns!Por que a gente aprende mais cada dia, com elas. 

Foi ótima é bem produtiva. (PUÉRPERA 5). 

 

Achei bom, elas tem explicação bem clara, é importante, não é uma 

coisa que a gente não conheça, mas quanto mais explicação melhor. 

(PUÉRPERA 6). 

 

Muito boa, foram culta, mas não usaram uma linguagem muito 

técnica, falaram popularmente, não fizeram por estar estando 

estudando falar exatamente o que elas estão estudando, falaram muito 

bem, gostei demais! (PUÉRPERA 7). 

 

Ótimo, ótimo. Achei, como eu disse a você, muito produtivo. Foi 

muito bom. Perguntas e respostas bem. Da hora. Ótimo. (FAMILIA 

1). 

 

Muito bom, por que mesmo que você já tenha algum conhecimento 

sobre o que elas passaram, nunca é demais você ter informação, não é 

verdade. (FAMILIA 2). 

 

Foi bom. Por que aí orienta as mães, tem umas que não... Mesmo 

sabendo não tem o que fazer... Acha que o leite é fraco, mas não é. É 

só mito. Isso aí as orienta. Muito bom. (FAMILIA 3). 
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Eu gostei, por que a gente tá tirando dúvidas, e às vezes a gente passa 

coisas que nem no caso dos mitos que elas falaram às vezes a gente 

faz as coisas que acha tá certo e nem tá. São mitos. Então... Eu achei 

correto o que elas fizeram aqui. (USUÁRIA FAMILIA 4). 

 

Eu gostei, ele aborda os assuntos bem. Conversa, perguntas e 

respostas. (USUÁRIA FAMILIA 5). 

 

As entrevistadas destacam em suas falas, a aprendizagem significativa proporcionada 

pelas ações do projeto, especialmente sobre parto e gestação. Fazem já, aqui, referência às 

metodologias ativas utilizadas, quando declaram que as atividades tinham uma característica 

diferenciada de outras ações educativas e destacam, também, elementos importantes que 

fazem parte do cotidiano das mães e da família e que foi objeto das ações do projeto. 

Acreditamos que aqui, destaca-se especialmente, a aprendizagem significativa, apoiada nos 

processos de descoberta, em oposição aos de recepção, através do qual os atores envolvidos 

desenvolvem uma relação de autonomia e protagonismo com relação ao conhecimento 

construído. (CYRINO e PEREIRA, 2004). 

 

AVALIAÇÃO DAS METODOLOGIAS DE EXTENSÃO 

 

A partir da realidade observada evidenciou-se que a utilização de metodologias 

utilizadas pelos extensionistas proporcionou uma maior valorização do saber do usuário, 

percebendo-o como sujeitos do seu processo ensino-aprendizagem e, consequentemente como 

corresponsável pelo cuidado de si.  

  

[...] era tudo numa dinâmica, não era só na teoria, não... Tinha 

dinâmicas... A gente participava. O melhor era o exercício físico. 

(risos). (PUÉRPERA 1). 

 

Participei. Eu fui lá acho que umas duas ou foi três, por que já tava 

perto de ganhar menino. Foi boa. Como ouvinte, como aluno lá. Teve 

as brincadeiras fazendo perguntas sobre o parto. Foi muito bom. 

(PUÉRPERA 2). 

 

Assim, o que eu participei ali só foi (...) da atividade física. Assim, 

como eu tava já mais próxima do parto aí eu não tive mais como fazer 

não, sabe?! Mas participei, por que assim eles estimulavam agente 

para participar, trazendo pra gente assuntos interessante. 

(PUÉRPERA 3). 
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Participei bastante aqui com elas, trocando opiniões, né?! Elas falando 

e eu também. Conhecimentos que talvez elas já até tivessem, mas 

esqueceram de comentar, eu também complementei junto com elas. 

(FAMILIA 1). 

 

Eu participei. Foi bem produtiva, tanto da parte deles quanto a minha 

também. Muitas perguntas pra eles e eles responderam assim com 

muita. Ah eu achei muito bom, eles são profissionais, viu. Eu achei 

muito bonito, o carinho que eles passam pra gente assim, não sei se é 

por que não tem uma ternura maior do que falar de criança, de bebê, 

mas eles assim, eles falam, e pelo conhecimento, pelo que eles falam, 

não é só pessoas de estudo pra entender não. Pessoas também sem 

estudo acabam entendendo e interagindo com eles também. 

(FAMILIA 2). 

 

Ela ensinou como é que fazia pra colocar a criança no peito. Qual era 

a maneira mais fácil aí nem tanto a criança é judiada nem a outra 

pessoa, né?! É ela ensinou. (FAMILIA 3). 

 

 

 As falas das participantes são fortalecidas quandodiscutimos o conceito demetodologia 

ativa (MA) que consistenuma concepção educativa que estimula processos de ensino-

aprendizagem crítico-reflexivos, no qual o educando participa e se compromete com seu 

aprendizado. O método propõe a elaboração de situações de ensino que promovam uma 

aproximação crítica do individuo com a realidade a identificação e organização das soluções 

hipotéticas mais adequadas à situação e a aplicação dessas soluções (SOBRAL, 2012). 

 

RELEVÂNCIA DAS AÇÕES DE EXTENSÃO PARA O PROCESSO SAÚDE 

DOENÇA DA COMUNIDADE 

 

 No que se referem à execução as ações de extensão observou-se, a partir das falas dos 

entrevistados, que as mesmas apresentaram cunho bastante inovador e contribuinte para a 

construção de conhecimento individual e coletivo entre as usuárias, podendo ser visualizado 

nas falas apresentadas: 

 

 

Como eu trabalho, eu passava o dia trabalhando, foi muito útil, por 

que quando eu chegava praticava essas questões de relaxamento pra 

grávida, essas coisas. (PUÉRPERA 1). 
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(...) eles ensinavam, por que teve um monte de palestra, teve até 

palestra de, quando a gente tá grávida, assim, pra fazer relação sexual, 

né? . Assim que é muito difícil, né ? Aí eles ensinaram muita coisa 

boa, assim como fazer direito assim as coisas sem machucar o bebê. E 

ensinou assim, passava aquele negócio no data show, né? Quando o 

bebezinho começa, como é mulher? Começa a crescer dentro da 

barriga da pessoa. Muita informação boa. (PUÉRPERA 2). 

 

Por que ali eles ensinam como a gente deve fazer pra não ter um parto 

complicado, como a gente deve cuidar da criança, o que é certo, o que 

é errado. O que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Isso 

aí já é uma coisa muito boa, no parto, assim, pra gente, pras gestantes. 

Eu que já sabia já de tudo mesmo, né? Mas assim mesmo ainda foi 

bom. (PUÉRPERA 3). 

 

Foram. Assim, por que pelo que elas explicavam eu sabia o que era 

sobre essa parte de assim, de fazer o preparo físico, dormência nas 

mãos, aquelas coisas dos pés, que os pés ficavam inchados. 

Ensinavam como era que deixavam pra não ficarem muito inchado, 

essas coisas assim, caminhadas. Tudo isso aí é importante, né?! Coisa 

que eu não sabia que a pessoa podia fazer caminhada, fazer exercício 

físico durante a gravidez, né? Tudo isso aí a gente ficou sabendo. 

(PUÉRPERA 4). 

 

Principalmente no desenvolvimento da criança, né?! Tem muitas mães 

que não sabe as orientações e elas dão as dicas, as meninas, né?! 

Como dá um banho, como... Ensinaram tudo pra elas aí. Foi bom pra 

elas. (FAMILIA 1). 

 

Foi, pra saúde da minha amiga e do filho dela, né?! Por que no 

momento ela está para amamentar, como já começou e é importante 

por que tanto vai ser bom pra saúde dela como pra saúde da criança. 

Que ela siga as orientações que foram passadas aqui. Alimentar a filha 

dela até os seis meses e daí por diante alimentar de outra maneira, mas 

não com alimentos muito pesados, alimentos industrializados, 

procurar dar mais alimentos naturais como frutas e verduras, né?! Pra 

que quando no futuro, quando esteja um adulto. Por que vai começar 

desde já, né?, Quando elas estiverem no futuro elas vão querer 

consumir (...), então eu achei importante. (FAMILIA 2). 

 

Com certeza. Por que informações que elas não tinham, elas vão ter e 

com isso vai melhorar a qualidade de vida, e o aprendizado. 

(FAMILIA 3). 

 

 

Maciel (2009) coloca que as ações educativas em saúde passam a ser definidas como 

um processo que objetiva capacitar indivíduos, ou grupos para contribuir na melhoria das 

condições de vida e saúde da população, devendo ainda estimular a reflexão crítica das causas 

de seus problemas bem como das ações necessárias para sua resolução. 
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A educação em saúde deve ser caracterizada como um momento de diálogo, onde 

nenhum saber deve ser exaltado em detrimento de outro, pois os atores envolvidos neste 

processo, profissionais de saúde e população, trazem para este encontro as suas colaborações 

para a construção deste viver saudável. (FREIRE, 1996). 

 A partir da interpretação não só das falas, mas também do momento em que as 

mesmas foram realizadas ficou evidente que o Projeto “Parentalidade Feliz e Responsável”, 

reflete de maneira significativa no desenvolvimento saudável do usuário.Mostra-se como uma 

ação importante na relação entre a universidade e a comunidade. Diante do exposto é salutar 

que o “PAR Feliz” continue suas atividades educativas com vistas acolaborar com as futuras 

mães e pais na criação de seus filhos.  

As falas apontam timidamente, a contribuição da extensão para a comunidade, é 

necessário que esse projeto se amplie para uma população maior, uma vez que, este auxilia na 

tomada de decisão em relação ao cuidado de si e do bebê. Isto posto fica claro ao analisarmos 

a fala seguinte: 

Que continue, por que é muito bom. Grávida é só o que tem (risos). E 

se continuar é legal. (PUÉRPERA1). 

 

Eu, eu achei tudo bom. (...) Pra mim mesmo elas são muito preparadas 

pra ensinar, professora formada. Enfermeira, né?! Gostei mesmo, 

muito bom mesmo. As sugestões são que melhore ainda mais. E 

continue, não só para nós, mas para outras futuras mães. Mas foi boa. 

(PUÉRPERA 4). 

 

Acho que esse tipo de informação tem q continuar, principalmente 

para mãe de primeira viagem, e quanto mais esclarecimento que elas 

trouxerem melhor, e para quem já tem filho quanto mais explicação 

melhor, mais explicação. (PUÉRPERA 6). 

 

Que continue sendo realizada, porque é importante. Embora já saber, 

outras não sabem muitas coisas do que elas explicaram aqui, como 

higiene, sobre aleitamento, ordenha que é importante. (PUÉRPERA 

7). 

 

Elas vieram mais participar, eu acho que é muito importante pras 

mães, né?! Por que todo dia tem essas mães. Acho que quanto mais 

ideias e inovações que elas trouxerem, melhor pra elas né?! E às vezes 

surgem coisas novas e a gente não sabe né?! Logo a gente não usa 

internet, essas coisas têm muitos que não usam, outros se dedicam só 

na cozinha aí não sabem e elas vindo orienta mais. Eu acho que é 

assim. (Risos). Que sempre tá renovando as coisas né?! Sempre tem 

novidade e tudo né. (FAMILIA 1). 
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Que continuem sempre, por que é bem importante. Assim, tanto pra 

elas na formação delas, quanto pras mães. Por que elas são bem 

novinhas, não tem experiência nenhuma. Talvez nenhuma tenha 

algum filho, mas que já conhecem bem o que é e passam pra elas 

verem que ser mãe né, como ela aqui que é o primeiro filho, não 

nenhum bicho de sete cabeças né? (FAMILIA 2). 

 

Assim, eu achei muito bonito o que elas vêm fazendo, assim, e que 

elas continuassem, é muito bom. Por que no momento em que elas 

estão aqui, umas já têm, já tem o entendimento e saber o que vai fazer, 

outras já são mães de primeira viagem, como diz né? E elas não têm 

tanto essa experiência e que não parem não. Tá muito bonito, é muito 

bom (...) foi bom por que, assim, ficam interagindo, elas ficam 

fazendo perguntas, pedindo que as mães também façam perguntas. O 

conhecimento que vocês vêm estudando pra isso e passam pra elas, 

né. Uma segurança também de mitos e verdades. Foi muito bom e que 

continuassem dessa forma que vem trabalhando, tá muito bonito. 

(FAMILIA 3). 

   

As falas destacam que as informações discutidas em todos os encontros foram 

importantes, tanto para sua saúde, quanto do seu filho. Pois tudo que foi discutido se fez 

relevante no dia-a-dia da maternidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A realização desse trabalho se fez importante visto que o mesmo possibilitou uma 

aproximação com o mundo da pesquisa. A partir dos resultados encontrados ficou claro que 

apesar das mudanças ao longo do tempo, na sociedade atual, a mulher é vista como suporte 

para consolidação da família. Sendo a criação de um filho sua responsabilidade. Foi possível 

identificar que ainda não é expressiva a presença do homem-pai em momentos ligado ao pré-

natal ou puerpério, pois culturalmente este é um momento da mulher-mãe. 
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AVALIAÇÃO IN VITRO DA LIBERAÇÃO DE FLUORETOS POR QUATRO 

CIMENTOS DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADORES 

ODONTOLÓGICOS COMERCIAIS. 
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RESUMO: A presente pesquisa teve como intuito avaliar a liberação de flúor de 

cimentos de ionômeros de vidro (CIV) restauradores, sendo dois deles 

autopolimerizáveis (Vidrion R (SS White) e Ketac Molar (ESPE)) e dois 

fotopolimerizáveis ou modificados por resina (MR) (Vitremer (3M) e Fuji II LC (GC 

América). O estudo foi realizado exclusivamente in vitro. Foram confeccionados 06 

corpos de prova para cada um dos tempos de análise (01 hora, 24 horas, 07 dias, 15 dias 

e 30 dias) e para cada um dos quatro cimentos de ionômero de vidro, totalizando 120 

corpos-de-prova, os quais foram armazenados individualmente em água 

destilada/deionizada. Metade dos corpos de prova recebeu a proteção superficial de 

verniz cavitário e a outra metade não a recebeu, tal variação metodológica visou aferir 

diretamente a interferência desta proteção na quantidade e na qualidade de fluoretos 

liberados pelas amostras testadas Concluiu-se que há diferenças significativas e 

positivas quanto à liberação de flúor entre CIVs convencionais e CIVs-MR, sendo estes 

protegidos ou não por verniz cavitário. 

PALAVRAS – CHAVE: Odontologia Restauradora; Cimentos de Ionômero de Vidro; 

Liberação de fluoretos.  
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INTRODUÇÃO  

 

 

Os ionômeros de vidro surgiram dos estudos pioneiros de Wilson & Kent no 

final da década de 1960 e chegaram ao mercado em 1975, passando depois por 

sucessivos desenvolvimentos. Atualmente, o cimento de ionômero de vidro (CIV) está 

disponível em duas formulações: o ionômero de vidro convencional e o ionômero de 

vidro híbrido ou modificado por resina (CORRÊA e OGASAWARA, 2006). 

 Os cimentos ionoméricos convencionais dependem unicamente da reação de 

cura ácido-base e suas vantagens são: (a) liberação de fluoreto durante longo tempo em 

serviço, anti-cariogenicamente; (b) boa adesão, ligando-se quimicamente à estrutura do 

dente, às ligas não preciosas e ao ouro recoberto com estanho. Suas desvantagens são: 

(c) susceptibilidade à desidratação; (d) muito baixa resistência à tração; (e) muito baixa 

tenacidade à fratura. Essas características requerem limitadas melhorias possíveis na sua 

consistência coesiva (CORRÊA e OGASAWARA, 2006). 

 Com o objetivo de melhorar as propriedades físicas e diminuir a sensibilidade à 

umidade, surgiram os cimentos de ionômero de vidro modificados por resina. Estes 

contêm monômeros orgânicos polimerizáveis, geralmente hidroxietilmetacrilato 

(HEMA), o que proporciona uma reação adicional de polimerização, que pode ser 

autoativada ou foto-ativada. (TYAS, 2006). 

 Dentre os materiais fluoretados, os cimentos de ionômero de vidro têm 

demonstrado maior liberação desse elemento, principalmente devido à sua reação de 

presa peculiar (geleificação). Através da liberação de íons flúor, o cimento de ionômero 

de vidro consegue manter ao seu redor um ambiente propício à remineralização, pois o 

flúor interfere no metabolismo das bactérias, se liga ao esmalte tornando-o mais 

resistente aos ácidos e diminui a desmineralização. (TENUTA et al.,1997) 

 A liberação de flúor pelo cimento de ionômero de vidro pode ser afetada por 

alguns fatores incluindo a composição do cimento; a proporção pó e líquido usada no 

preparo do material; o método de manipulação do material; a quantidade de flúor 

disponível para a liberação; o pH do ambiente de estocagem e o tipo de material 

protetor utilizado. (PEREIRA et al., 1997) 

 Nesse sentido, a relevância desta pesquisa é evidente, uma vez que propiciará 

um maior conhecimento quanto às características desses materiais rotineiramente 
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utilizados, principalmente no que se refere a sua propriedade de liberação de flúor e dos 

principais fatores que influenciam nesta. 

 Deste modo, o objetivo do presente estudo foi avaliar a liberação de flúor por 

dois cimentos de ionômeros de vidro autopolimerizáveis e dois fotopolimerizáveis, bem 

como analisar a ia interferência da proteção superficial com verniz cavitário na 

liberação destes fluoretos, quantitativamente e qualitativamente. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 Os materiais avaliados quanto à liberação de flúor foram: dois cimentos de 

ionômero de vidro restauradores convencionais, Vidrion R (SS White) e Ketac Molar 

(ESPE), e dois cimentos de ionômero de vidro modificados por resina, Vitremer (3M) e 

Fuji II LC (GC América). 

 Foram confeccionados 06 corpos de prova para cada um dos tempos de análise 

(01 hora, 24 horas, 07 dias, 15 dias e 30 dias) e para cada um dos quatro cimentos de 

ionômero de vidro totalizando 120 corpos-de-prova, os quais foram distribuídos 

individualmente e armazenados em água destilada/deionizada. Metade dos corpos de 

prova recebeu a proteção com verniz cavitário e a outra metade não recebeu, tal 

variação metodológica visou aferir diretamente a interferência desta proteção na 

quantidade e na qualidade de fluoretos liberada pelas amostras testadas. 

 A manipulação dos cimentos de ionômero de vidro convencionais foi realizada 

segundo recomendações de cada um dos fabricantes, sobre placas de vidro e, 

imediatamente foram inseridos numa matriz circular (obtida a partir do recorte de tubos 

de polipropileno transparente com dimensões de 2,0 mm de altura X 4,0 mm de 

diâmetro) até completo preenchimento, em ambiente laboratorial onde a temperatura era 

mantida a aproximadamente 26 ± 1°C. Após isso, adaptou-se um pedaço de fio dental, 

tipo alça, para auxiliar na suspensão do corpo-de-prova. Uma tira de poliéster e uma 

lâmina de vidro sobre a matriz foram utilizadas para exercer pressão manual, firme e 

constante, durante 02 minutos para extravasamento do excesso de material e obtenção 

de superfície lisa e regular do corpo-de-prova. 

 Os cimentos de ionômero de vidro modificados por resina também foram 

manipulados de acordo com as instruções de cada um dos fabricantes, e nas mesmas 
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condições dos CIV convencionais, sendo posteriormente inseridos na matriz circular 

através do uso da seringa Centrix (DFL, Rio de Janeiro, Brasil.) e fotopolimerizados 

com o aparelho Ultra-Lux (Dabi Atlante, Ribeirão Preto, Brasil) com intensidade de luz 

aferida em 400mW/cm2, conforme leitura do radiômetro Demetron 100 (Demetron 

Research Corp., Danbury, EUA) durante 40 segundos na superfície do conjunto lâmina 

de vidro/matriz nos dois lados. 

 Os corpos-de-prova foram, então, removidos da matriz, cortados os excessos 

com lâmina de bisturi, pesados em balança analítica e mantidos em umidificador para 

que a imersão do grupo acontecesse ao mesmo tempo. 

 Para o teste de avaliação da liberação de fluoretos, as unidades amostrais 

(também 06 por tempo de análise) foram preparadas e, imediatamente após, metade 

delas, ou seja, 03 unidades amostrais foram protegidas com verniz cavitário no intuito 

de evitar sinérese e embebição, o que é praxe na clínica depois da confecção de uma 

restauração. Em seguida foram imersas isoladamente em frascos plásticos de 

poliestireno, de 3,4 X 2,0 cm contendo 5,0 ml água destilada, e, mantidas em estufa a 

37ºC para serem avaliadas quanto à liberação de fluoretos em intervalos pré 

determinados. A avaliação qualitativa (identificação) e quantitativa (concentração) da 

presença de íons, em especial os fluoretos, na água destilada foi realizada por um 

cromatógrafo capaz de realizar a leitura por cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC). Visou-se assim, avaliar apenas a liberação de fluoretos oriunda do material, 

sem, portanto, caracterizar a capacidade dos materiais se recarregarem com tais íons 

como ocorre no meio bucal. 

 Para análise estatística realizou-se o teste de Mann-Witney para comparação 

intergrupos e o teste de Fridman para a comparação intragrupos, com confiabilidade no 

valor de p<0,05 de significância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

 Os valores da médias/medianas da liberação de fluoretos (F/cm
2
), com e sem 

cobertura do verniz cavitário, para as diferentes marcas e nos diferentes tempos de 

análise são expressos na Tabela 1.  
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Tabela 1. Comparação das médias/medianas da liberação de fluoretos (µg F/cm
2
), com e 

sem cobertura do verniz cavitário, para as diferentes marcas e nos diferentes tempos de 

observações. n= 6.  

  
Sem verniz Com verniz 

 

Marca Tempo Média Mediana DP± Média Mediana DP± 
Valor de 

p* 

Vidrion R 

01h 27,32
A 

27,20 0,36 18,17
A 

18,01 0,70 0,004 

01 dia 15,19
B 

15,19 0,09 9,81
B 

9,82 0,42 0,004 

07 dias 4,04
C 

4,00 0,65 4,06
C
 4,11 0,22 0,522 

15 dias 2,09
D 

2,11 0,34 2,60
D 

2,54 0,38 0,037 

30 dias 1,05
E 

1,03 0,11 1,23
E 

1,22 0,14 0,037 

Valor de p** 
 

<0,001 <0,001 
 

Ketac Molar 

01h 4,87
A 

4,88 0,15 2,86
A 

2,85 0,41 0,004 

01 dia 2,54
B 

2,59 0,21 1,87
B 

1,85 0,19 0,006 

07 dias 0,67
C 

0,63 0,12 0,63
C 

0,62 0,15 0,470 

15 dias 0,39
D 

0,37 0,07 0,32
D 

0,32 0,09 0,092 

30 dias 0,17
E 

0,16 0,05 0,31
E 

0,14 0,44 0,369 

Valor de p** 
 

<0,001 <0,001 
 

Vitremer 

01h 5,24
A 

5,25 0,05 4,16
A 

4,15 0,10 0,004 

01 dia 3,77
B 

3,76 0,15 3,00
B 

3,00 0,11 0,004 

07 dias 0,66
C 

0,66 0,02 0,55
C 

0,56 0,04 0,004 

15 dias 0,54
D 

0,55 0,03 0,51
D 

0,51 0,03 0,164 

30 dias 0,34
E 

0,33 0,06 0,16
E 

0,16 0,03 0,004 

Fonte: os autores (2015) 

* Comparação intergrupos utilizando o teste de Mann-Witney 

** Comparação intragrupos utilizando o teste de Fridman 

Valor de p** 
 

<0,001 <0,001 
 

Fuji II LC 

01h 9,23
A
 9,09 0,41 6,62 6,70 0,20 0,004 

01 dia 6,03
B
 6,03 0,11 5,01 5,04 0,21 0,004 

07 dias 1,26
C
 1,26 0,05 1,22 1,21 0,05 0,172 

15 dias 0,98
D
 0,98 0,05 0,87 0,88 0,07 0,024 

30 dias 0,55
E
 0,53 0,11 0,45 0,49 0,09 0,148 

Valor de p** 
 

<0,001 <0,001 
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A,B,C,D,E: Pós-testes utilizando o teste de Wilcoxon com penalizações de Bonferroni. 

Valor de p<0,05 

  

 

 A partir dos resultados obtidos, observou-se que a marca Vidrion R apresentou 

uma maior, e significante, liberação de flúor quando comparada às outras marcas 

comerciais, o que corrobora com os estudos de GUGLIELMI et al. (2011).  

 Por outro lado, foi visto que a marca Ketac Molar foi a que apresentou a menor 

liberação de flúor dentre todas as marcas comerciais, apesar de ser um CIV 

convencional isso pode ser explicado pelo fato da presente pesquisa não avaliar a 

recarga do CIV ao longo do tempo e sim apenas a sua liberação de fluoretos intrínsecos 

primários. 

A maior liberação de flúor dos CIVs convencionais, quando comparados aos 

modificados por resina, poderia estar associada a maior solubilidade e porosidade dos 

convencionais. Estes ainda apresentam uma reação de presa mais lenta, partículas 

maiores e mais irregulares, bem como uma maior relação pó/líquido (SILVA et al., 

2010).  

Considerando os CIVs-MR do nosso estudo, temos que na marca VITREMER 

percebeu-se um decréscimo quanto à liberação de flúor no decorrer do tempo, havendo 

uma semelhança de liberação apenas no 15º dia entre os corpos de prova protegidos e os 

não protegidos por verniz, já a marca FUJI II LC, assim como as demais, apresentou 

declínio de liberação de flúor nos tempos submetidos, entretanto no 7º e 30º dia 

observou-se valores afins quanto a essa liberação nas condições de proteção superficial 

e não proteção com verniz. Com isso, passado o impacto inicial de alta liberação que os 

autores chamam de “efeito explosão” (PARADELLA, 2004), houve redução nos teores 

liberados, com tendência de maiores valores para o VIDRION R caracterizado por ser 

um CIV convencional. 

Ademais, foi visto que, em todas as marcas comerciais, houve uma maior 

liberação de flúor nos dois primeiros momentos de análise e que, em seguida, houve um 

decréscimo estatisticamente significante na liberação de flúor nos tempos de 07, 15 e 30 

dias, sendo este fato comum para os corpos de prova com e sem verniz cavitário. 

 Estas evidências, por sua vez, podem ser justificadas pela alta taxa de liberação 

de flúor de cimentos recém-aglutinados, que ocorre em função da maior movimentação 

iônica, pois a superfície externa do material é dissolvida rapidamente na solução, 
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ocorrendo a degradação da matriz e a formação de trincas, que permitem a difusão de 

íons (TERADA et al. 1998). 

 Nesse sentido, a taxa constante de liberação de flúor, mesmo que baixa, permite 

a redução da incidência de cárie (MARKOVIC, 2008), proporcionando proteção à 

interface dente/restauração e evidenciando, assim, a importância do uso dos CIVs em 

Odontologia (LEITE, 2013).  

 Com relação aos corpos de prova com cobertura de verniz cavitário, constatou-

se uma redução, com significância estatística, da liberação de flúor nos diferentes 

tempos de análise. O que corrobora com o estudo feito por SANTOS et al. em 2008 

onde constatou-se que os três cimentos usados na sua pesquisa (Ketac-Cem, Vidrion e 

Meron) apresentaram sem proteção maior liberação de flúor comparado aos grupos com 

proteção, o que evidencia a influência do verniz sobre essa liberação com diferenças 

estatisticamente significantes (SANTOS et al., 2008). 

Sendo assim, concordamos que é importante a proteção da superfície dos CIVs, 

pois contribui para que a umidade não interfira na sua reação de geleificação, apesar de 

ser conhecido que os produtos utilizados para este fim são desgastados nas primeiras 

horas após a realização da restauração (RIBEIRO, 1999). Os CIVs submetidos à 

proteção apresentam menores valores de solubilidade e desintegração do que os não 

protegidos (RIBEIRO, 2006). 

 A análise da liberação de flúor nos quatro cimentos de ionômero de vidro nos 

permitiu consentir assim como Pedrini em 2003 que tanto os CIV’s anidros quanto a 

parte ionomérica dos CIV’s modificados por resina composta possuem reação de presa 

de 12 à 24h, podendo ocorrer uma grande modificação iônica facilitando a liberação de 

íons ativos, entre eles o fluoreto (PEDRINI, 2003).  

A liberação tardia, ao longo do tempo, está associada à difusão de íons flúor no 

interior do cimento. De forma gradual, ocorre interação iônica entre o material e o meio, 

e esse processo pode variar de acordo com fatores extrínsecos e intrínsecos. Entre os 

intrínsecos, destacam-se a permeabilidade e a formulação do material, seu conteúdo de 

sódio que aumenta a liberação e o de cálcio que a diminui (TERADA et al. 1998).  

Entre os fatores extrínsecos, estão o pH do ambiente de armazenamento e a composição, 

também o pH do biofilme e da saliva, a erosão ácida, a concentração de fluoreto 

extrínseco, bem como o material de proteção superficial (GUGLIELMI, 2011). Existem 

ainda fatores relacionados ao operador, tais como a relação pó-líquido e a manipulação 

do material (SILVA, 2010).  
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Pelo flúor ter-se revelado um dos principais elementos no combate à cárie 

dentária, há grande interesse em pesquisas a respeito do seu mecanismo de ação (RIX, 

2001). Um alto nível de flúor no esmalte não garante sua proteção total contra as cáries, 

sendo muito provável que exista um equilíbrio dinâmico entre o flúor em solução 

(presente em líquidos para bochechos, por exemplo) e o flúor adsorvido à superfície dos 

cristais de esmalte, que irá atuar inibindo a desmineralização do esmalte. O flúor acelera 

a deposição de mineral, altera a atividade metabólica da placa e, em fase líquida, forma 

fluorapatita e fluoreto de cálcio, que são elementos mais resistentes à dissolução. Os 

materiais que liberam flúor permitem que este íon fique diretamente em contato ou 

próximo à lesão, auxiliando na remineralização (CARVALHO e CURY 1998).  

O termo hipermineralização é utilizado na literatura para descrever o efeito dos 

CIV na estrutura dentária (TEN CATE e DUINEN, 1995). Há uma integração contínua 

do CIV com o esmalte adjacente, pelo aumento de cálcio e fosfato na superfície, 

sugerindo uma “mineralização adicional” do material após 2 a 3 anos em restaurações in 

vivo (VAN DUINEN et al. 2004). 

Ainda que a resistência dos CIVs seja um fator relevante no momento da seleção 

do material, os valores de liberação e de recarga de fluoretos devem ser considerados 

em algumas situações especiais, como em pacientes com lesões ativas de cárie. Desse 

modo, a alta taxa inicial de liberação de flúor poderia contribuir na fase mais crítica de 

adequação do meio bucal, exercendo ação antibacteriana (BASSO, 2011). É importante 

também a continuidade dessa liberação, pois a presença contínua de baixas 

concentrações de fluoreto pode inibir a desmineralização e favorecer a remineralização, 

interrompendo a lesão de cárie (FEATHERSTONE, 2004).  

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Portanto, nas condições experimentais, e de acordo com os critérios de avaliação 

utilizados, nos parece lícito afirmar que o Vidrion R apresentou maiores níveis de 

liberação de flúor, tanto quando esteve sob proteção superficial com verniz cavitário 

quando não esteve. Com relação às outras marcas estudadas, estas apresentaram índices 

semelhantes no que diz respeito a este quesito, nos diferentes tempos de análise. Sendo 

evidente que a proteção com verniz é fator que diferenciou estatisticamente a liberação 
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de fluoretos entre os cimentos estudados. Nota-se que quando protegidos 

superficialmente por verniz cavitário houve, por parte dos cimentos analisados, menor 

liberação de flúor para o meio. 
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RESUMO 
A poluição dos rios é extremamente nociva para saúde dos seres vivos, tanto a longo quanto 

em curto prazo. O Rio Apodi-Mossoró vem sofrendo há anos os efeitos do crescimento 

descontrolado da cidade de Mossoró; as casas invadem as margens do rio e esgotos 

residenciais são despejados no mesmo sem nenhum tratamento. Dessa forma o presente 

trabalho teve como objetivo analisar os efeitos mutagênicos e genotóxicos das águas do Rio 

Apodi-Mossoró em três pontos do município de Mossoró a Barragem Central, Barragem do 

Genésio e a Barragem Passagem de Pedra. Para o ensaio de toxicidade e para a análise de 

genotoxicidade foi utilizado o organismo Allium cepa L. Analisou-se 6.000 células 

meristemáticas da região apical das raízes, onde foi verificado a ocorrência de aberrações 

cromossômicas e alterações no índice mitótico, tais como: pontes anafásicas, cromossomos 

livres, quebrados e atrasados, c-mitose e em menor quantidade micronúcleo. No teste do 

cometa a frequência de stickiness (cromossomos pegajosos) foram maiores em relação ao 

controle negativo. Houve a predominância de cometas pertencentes à classe 1, caracterizando 

danos mínimos ao DNA dos peixes expostos. Em contraste, os pontos BG e BC apresentaram 

valores médios de escores significativos, quando comparados ao controle. Nesses dois pontos, 

a maioria dos cometas observados pertencem à classe 2. Esses resultados indicam que os 

efluentes de origem variada estão exercendo efeitos nocivos nos bioindicadores utilizados, 

sendo importante manter o biomonitoramento e adotar medidas de controle de efluentes. 

Essas medidas são importantes porque essas águas são utilizadas para abastecimento público, 

irrigação, entre outras utilidades. 

Palavras chave: Biomonitoramento; Mutagenicidade; Bioindicadores 

INTRODUÇÃO 

Resíduos industriais, urbanos e agrícolas são lançados indiscriminadamente nos cursos d’água 

acrescentando vários contaminantes às águas superficiais e sedimentos (EGITO et al., 2007). 

A bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, a mais extensa do estado do Rio Grande do 

Norte, tem sido submetida a efeitos antrópicos constantes, tais como ocupação desordenada, 

uso inadequado do solo e lançamento de resíduos sólidos e efluentes sem tratamento prévio, 

que acabam constituindo fonte de contaminação das reservas hídricas e ameaça à saúde 

pública (ALMEIDA et al., 2005). 
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O teste allium cepa tem sido utilizado em pesquisas para monitoramento, avaliando-se o 

potencial mutagênico e genotóxico de substancias ambientais.  As raízes das plantas são 

muito úteis em testes biológicos, pois são elas as primeiras a ficarem expostas as variações 

químicas da água e do solo (FISKESJ, 1988). 

O ensaio do cometa, realizado com eritrócitos de peixes, tem sido um teste muito usado para a 

avaliação da poluição ambiental (VENTURA et al.,2008). Considerada por Monteith e 

Vanstone (1995) como uma das melhores ferramentas para o biomonitoramento ambiental, o 

ensaio do cometa, pode ser utilizado para se avaliar danos em células em proliferação ou não, 

in vivo ou in vitro e podem ser aplicadas com o propósito de análises genotoxicológicas. 

O problema da genotoxicidade causada por tais metais tem adquirido novas dimensões com o 

advento da era industrial. Estes metais chegam à biosfera pelo ar, água e pelo solo. São 

capazes de causar grandes impactos na estabilidade dos ecossistemas, podendo até causar 

efeitos adversos aos seres humanos, uma vez que podem provocar efeitos tóxicos agudos e 

câncer em mamíferos, devido aos danos causados ao DNA. Os metais pesados são 

potencialmente mutagênicos e estão seriamente relacionados com a poluição ambiental. 

Diversos estudos realizados com plantas têm mostrado que os efeitos genotóxicos dos metais 

podem ser manifestados como alterações na estrutura cromossômica, no número 

cromossômico e também por distúrbios no aparato mitótico. O alumínio (Al) é o metal mais 

abundante e o terceiro elemento mais comum da crosta da terra. Este metal possui ação 

neurotóxica em humanos. Sua contaminação ocorre por via alimentar ou pela água. É também 

um metal altamente citotóxico para as plantas. Acredita-se que a mais importante 

consequência fisiológica da toxicidade do Al seja a interrupção do crescimento da raiz das 

plantas e a mudança na morfologia radicular, sugerindo que o citoesqueleto seja a estrutura 

alvo, uma vez que causam o rompimento do aparato mitótico, por meio da inibição da 

polimerização dos microtúbulos. (DIAS, et al.). 

A vulnerabilidade do DNA às mutações causadas pelo ambiente propiciou o crescimento do 

número de estudos sobre alterações e lesões induzidas por substâncias, e sobre os prováveis 

causadores das mesmas. É natural que os seres vivos sofram mutações, que podem ser 

resultado de interação com o ambiente ou de reações celulares, essas chamadas de mutações 

espontâneas. Porém, a constância da ocorrência dessas mutações pode ser aumentada ela 

exposição a determinados compostos, os chamados agentes mutagênicos, que causam as 

mutações induzidas.  O Teste do A. cepa vem sendo utilizado por muitos pesquisadores, uma 
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vez que esse ensaio utiliza um modelo que é suficientemente sensível para detectar inúmeras 

substâncias que causam alterações cromossômicas, além de apresentar baixo custo para a 

execução. Este é um adequado e eficiente modelo in vivo, no qual as raízes crescem em 

contato direto com a substância de interesse, permitindo que os possíveis danos ao DNA das 

células possam ser previstos. Portanto, os dados podem ser extrapolados para todos os 

animais e plantas da biodiversidade. O Teste em A. cepa propicia dois resultados de 

toxicidade, parâmetros macroscópicos que se baseiam em formação de tumores, raízes 

torcidas e avaliação de crescimento de raízes, e parâmetros microscópicos, como os índices 

mitóticos, para análise de taxa de divisão celular e aberrações cromossômicas. O método de 

avaliação de alterações cromossômicas em raízes de A. cepa é reconhecido pelo Programa 

Internacional de Segurança Química (IPCS, OMS) e o Programa Ambiental das Nações 

Unidas (UNEP) como teste eficiente para monitoramento e análise in situ da genotoxicidade 

de substâncias ambientais. (MOREIRA, et al., 2014). 

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da área de estudo e locais de coleta das amostras de água 

Os pontos de coletas foram três barragens ao longo do Rio Apodi-Mossoró no perímetro 

urbano da cidade de Mossoró/RN: 

 Barragem do Genésio – BG, situada a montante da cidade localiza-se sob a ponte da 

BR-304; 

 Barragem Central – BC, situada no centro da cidade; 

 Barragem Passagem de Pedra – BPP, situada a jusante da cidade. 

Teste de Allium cepa 

Para a avaliação do potencial genotóxico e mutagênico das águas do rio Apodi-Mossoró, 

amostras de águas foram coletadas mensalmente durante dez meses. 

Foram coletadas em média 2 L de água em cada ponto e transportada em recipiente fechado e 

higienizado ao laboratório de biologia II da UERN, onde a água fora dividida em elermeyers 

de 500 mL com água do rio e uma cebola (Allium cepa), como controle negativo foi utilizada 

água destilada e controle positivo peróxido de hidrogênio (H2O2) . 
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Após a germinação, quando as raízes de Allium cepa atingiram cerca de 4 cm de 

comprimento, elas foram coletadas e fixadas em Carnoy 3:1 (3 partes de etanol para 1 ácido 

acético – v:v), por um período de 24 horas e depois observadas em microscópio óptico. 

Teste do Cometa 

Foram adquiridos peixes procedentes do rio e realizado uma punção caudal com seringa 

heparinizada, para a retirada de cerca de 3cc de sangue de cada espécime. Foram coletadas em 

média 5 peixes mensalmente. 

Uma amostra de 10 μl de sangue foi diluída em 1.000 μl de solução fisiológica. As lâminas 

foram montadas com 10 μl da suspensão celular + 120 μl de agarose de baixo ponto de fusão 

(0,5%), a 37oC. 

As lâminas permaneceram em uma solução de lise (1ml de triton X-100, 10 ml de DMSO e 

89ml de solução de lise estoque, pH 10,0 – solução estoque: NaCl 2,5M, EDTA 100mM, Tris 

10mM, para 1L) em geladeira por 1 hora. Após a lise, as lâminas foram transferidas para uma 

cuba horizontal de eletroforese. Para as corridas, fora adicionado o tampão alcalino (NaOH 

300mM e EDTA 1mM (pH ~13), por 20 minutos. Decorrido o tempo de relaxamento, as 

lâminas foram submetidas à eletroforese, por 20 minutos à 25V, 300mA e após a corrida, 

serão visualizadas em microscópios ópticos. 

Análise estatística 

Para a análise estatística de ambos os testes, foram elaborados bancos de dados no programa 

estatístico SPSS e analisado pelo teste de Mann-Witney U, com um nível de significância de 

p≤0,05. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os bulbos colocados para enraizarem na água dos pontos Barragem Central, Barragem do 

Genésio e Barragem Passagem de Pedra, apresentaram raízes com crescimento normal, não 

observou-se alterações relacionadas a má formação, estando em semelhança com o controle 

negativo. A média de crescimento das raízes estão apresentadas na Tabela 1. 
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Figura 1: Ensaios do teste Allium cepa e raiz apresentando alteração no crescimento. 

 

Fonte: Autores do projeto 
 

 

Tabela 1.  Média de crescimento (cm) das raízes de Allium cepa tratadas com água do rio 

Apodi-Mossoró. 

 

 Ponto                                       Tratamento nº 1                                             Tratamento nº 2 

Barragem Central   1,9      2,2 

Barragem P. de Pedra   2,8      2,4 

Barragem de Genésio   4,2      2,6  

Controle positivo   0,2      0,2 

Controle negativo    5,6       4,2  

 

Para estudo de alterações mitóticas foram analisadas células em metáfase, anáfase e telófase. 

Para análise de alterações interfásicas buscou-se observar a presença de micronúcleos. As 

células analisadas apresentaram aberrações cromossômicas do tipo ponte anafásica, quebra 

cromossômica, cromossomos livres, c- mitose e um micronúcleo, este último sendo somente 

encontrado na amostra da Barragem Central. O maior número de ocorrência de aberrações 

cromossômicas foi observado nas células de raízes tratadas com água da Barragem central 

durante o segundo tratamento.  

Segundo Leme e Marin-Morales (2009), as anormalidades cromossômicas em células de 

Allium cepa são parâmetros eficientes para a investigação do potencial genotóxico águas 

contaminadas, pois fornecem informações importantes que devem ser consideradas no 

biomonitoramento ambiental. 

Dessa forma considera-se que as águas do Rio Apodi-Mossoró apresenta substâncias 

ambientais com o efeito genotóxico, como verificou-se em células de Allium cepa. Os 

resultados das análises de aberrações cromossômicas estão apresentados na Tabela 2. 

A B 
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Tabela 2. Taxa (%) de aberrações cromossômicas em células meristemáticas de Allium  cepa 

por ponto analisado. 

 

 

 Ponto                                       Tratamento nº 1                                                       Tratamento nº 2 

 

Barragem Central   17        28 

Barragem P. de Pedras  18,6       19,8 

Barragem de Genésio   18,7       19,3 

Controle positivo   57,75       52,8 

Controle negativo    0        0 

 

 

Figura 2. Aberrações cromossômicas encontradas nas células de Allium cepa tratadas com 

água do rio Apodi-Mossoró durante o primeiro tratamento. A- Metáfase normal, B- Anáfase 

normal, C-Anáfase com cromossomos quebrados, D- Ponte anafásica, E- metáfase 

fragmentada, F- anáfase com cromossomo livre, G- Micronúleo,  H- c-mitose. 

  

Figura 3. Aberrações cromossômicas encontradas em células de Allium cepa tratadas com 

água do rio Apodi-Mossoró durante o segundo tratamento. A- Metáfase normal, B- Anáfase 

normal, C- c-mitose, D- c- mitose, E- Anáfase desorganizada, F- Anáfase com cromossomo 

quebrado, G- metáfase fragmentada, H- ponte anafásica.  

A B C D 

E F G H 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 132



 

Com relação ao índice mitótico, apenas as amostras referentes à Barragem Central no 

primeiro e segundo tratamento, e da Barragem do Genésio durante o segundo tratamento 

apresentaram valor inferior ao controle positivo, verificando-se um possível efeito citotóxico 

nestas amostras. O índice mitótico pode ser observado na Tabela 3. 

 

Tabela 3.  Índice mitótico (%) de células meristemáticas de Allium cepa por ponto analisado. 

 

 

 Ponto                                       Tratamento nº 1                                                       Tratamento nº 2 

 

Barragem Central   39,1      42,6 

Passagem de Pedras   46,5      61,1 

Barragem de Genésio   49      41,3  

Controle positivo   43      43 

Controle negativo    60,3       61  

 

Figura 4: Segundo o critério visual do pesquisador, foram contados os cometas pelas 

respectivas Classes de danos: I – II – III – IV - V. 

 

 

Fonte: Autores do projeto 

Em todos os meses de coleta, os valores médios de escore de dano no DNA encontrados no 

ponto BPP foram estatisticamente iguais ao tratamento controle. Nesses tratamentos houve a 

predominância de cometas pertencentes à classe 1 (Figura 4), caracterizando danos mínimos ao 

DNA dos peixes expostos. Em contraste, os pontos BG e BC apresentaram valores médios de 

A B C D 

E F G H 

I II III IV V 
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escores significativos, quando comparados ao controle. Nesses dois pontos, a maioria dos 

cometas observados pertencem à classe 2 (Figura4). 

Os resultados obtidos com o ensaio do cometa em eritrócitos de peixe, expostos às águas do rio 

Apodi Mossoró estão resumidos na Tabela 4. 

Tabela 4 - Resultados do Teste do Cometa realizado em exemplares de peixe coletados em 3 

pontos distintos do Rio Apodi Mossoró na área urbana de Mossoró/RN. 

Período de coleta 
 

Ponto de coleta 

 
TNA 

 

Escores 
 

   

   

Estação 

seca 

   

   
 

Controle 500 26.90±18.02 
BG  500 65.80±43.98 

BC 500 217.2±32.40*  

 
BPP 500 216.5±34.70*  

 
* p≤0,05 

Pontos de coleta: Barragem do Genésio – BG, situada a montante da cidade localiza-se sob a ponte da BR-304; 

Barragem Central – BC, situada no centro da cidade; Barragem Passagem de Pedra – BPP, situada a jusante da 

cidade. 

TNA: total de nucleóides analisados 

 

De acordo com Kamman et al. (2001), a fragmentação ou quebra de fitas de DNA é 

considerada uma lesão potencialmente pré-mutagênica, pois tais quebras estão correlacionadas 

com muitas propriedades mutagênicas e carcinogênicas de diversos poluentes ambientais. As 

quebras que ocorrem na dupla fita de DNA são mais relevantes, pois são mais difíceis de 

serem reparadas, podendo constituir, posteriormente, lesões letais ou mutagênicas nos 

organismos expostos (COLLINS et al., 1997). 

Geralmente, vários fatores afetam o grau de poluição de um rio, como condições hidrológicas 

e climáticas do ecossistema. Variações sazonais desses fatores têm um grande efeito na 

concentração de poluentes no meio aquático (VEGA et al., 1998). 

Nesse sentido, Souza e Fontanetti (2006), aplicaram o teste do micronúcleo em eritrócitos de 

O. niloticus expostos às águas do rio Paraíba do Sul. As autoras sugeriram que chuvas escassas 

no inverno provocaram uma maior concentração de poluentes no rio, resultando numa 

frequência significativa de micronúcleos na estação seca, diferentemente do que ocorreu na 

estação chuvosa. O ensaio do cometa detecta lesões reversíveis, o teste do micronúcleo detecta 

lesões mais persistentes no DNA ou efeitos aneugênicos que não podem ser reparados 

(HARTMANN et al., 2001); os danos mensurados pelo ensaio do cometa aparecem mais cedo 

do que os causados por micronúcleo, que requer uma divisão celular para ser visualizado 

(DEVENTER, 1996). 
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CONCLUSÃO 

Neste estudo, foi possível detectar a existência de um potencial genotóxico decorrente da 

presença de substâncias tóxicas na água do rio Apodi Mossoró.   

Devido à importância em se preservar os recursos naturais, em especial este importante rio, 

fazem-se necessários estudos de biomonitoramento de modo a auxiliar e contribuir com redes 

de monitoramento e ações de manejo. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALMEIDA, R da S.; VIEIRA, Heider D.; CASTRO, C F. S.;ZARA, Luiz F.; OLIVEIRA, T 

M. B. F.; CASTRO, S S. L. de. Análise de metais nos sedimentos da bacia hidrográfica 

Apodi-Mossoró/RN. In: 28ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química; Poços de 

Caldas, MG, 2005. Disponível em: http://www.cprm.gov.br/publique/media/Painel42.pdf. 

Acesso em: 02 ago. de 2015. 

 

 

CELLES, T. Avaliação da toxicidade e da genotoxicidade da ivermectina e da 

deltametrina através do bioensaio com Allium cepa, Muriaé/BH – MG, v. 9, n. 1, jan.-abr. 

2014. Disponível em: < file:///C:/Users/Cliente/Downloads/cincias-biolgicas-e-da-sade.pdf >. 

Acesso em: Ago. 2015. 

COLLINS, A. R.; DOBSON, V. L.; DUSINSKA, M.; KENNEDY, G.; STETINA, R. The 

comet assay: what can it tell us? Mutation Research, Amsterdam, v. 375, p. 183-193, 1997. 

 

CUCHIARA, C.C; BORGES, C.S; BOBROWSKI V. L Sistema teste de Allium cepa como 

bioindicador da citogenotoxicidadede cursos d'água, João Pessoa, v.6, n.1, p.33-38, mar. 

2012. Disponível em:< 

http://www.emepa.org.br/revista/volumes/tca_v6_n1_mar/tca6107.pdf>. Acesso em: 03 ago. 

2015 

DEVENTER, K. Detection of genotoxic effects on cells of liver and gills of Danio rerio by 

means of single cell gel electrophoresis. Bulletin of Environmental Contamination 

Toxicology, New York, v. 56, p. 911-918, 1996. 

DIAS, M.G. et al. Efeito genotóxico e antiproliferativo de Mikania cordifolia (L. F.) Willd. 

(Asteraceae) sobre o ciclo celular de Allium cepa L, Rev. Bras. Pl. Med., Campinas, v.16, n.2, 

p.202-208, 2014. Disponível em:< http://www.scielo.br/pdf/rbpm/v16n2/06.pdf >. Acesso 

em: Ago. 2015. 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 135

http://www.cprm.gov.br/publique/media/Painel42.pdf
file:///C:/Users/Cliente/Downloads/cincias-biolgicas-e-da-sade.pdf


EGITO, L. C. M.; MEDEIROS, M. G.; DE MEDEIROS, S. R. B.; AGNEZ-LIMA, L. F. 

Cytotoxic and genotoxic potential of surface water from the Pitimbu river, northeastern/RN 

Brazil. Genetics and Molecular Biology, Ribeirão Preto, v. 30, n. 2, p. 435-441, 2007. 

FISKESJO, G. The ¨ Allium test—an alternative in environmental studies: the relative 

toxicity of metal ions. Mutat. Res. 197, 243–260. 1988. 

HARTMANN, A.; SPEIT, G. The contribution of cytotoxicity to DNA-effects in the single 

cell gel test (comet assay). Toxicology Letters, Amsterdam, v. 90, p. 183-188, 1997. 

 

KAMMAN, U.; BUNKE, M.; STEINHART, H. A permanent fish cell line (EPC) for 

genotoxicity testing of marine sediments with the comet assay. Mutation Research, 

Amsterdam, v. 498, p. 61-77, 2001. 

LEME DM; MARIN-MORALES MA. 2009. Allium cepa test in environmental monitoring: 

A review on its application.Mut Res 682: 71–81. 

OLIVEIRA, L. M; VOLTOLINI, J. C; BARBÉRIO, A. Potencial mutagênico dos poluentes na água do rio 

Paraíba do Sul em Tremembé, SP, Brasil, utilizando o teste Allium cepa. Ambi-Agua, Taubaté, v. 6, n. 

1, p. 90-103, 2011. 

SOUZA, T. S.; FONTANETTI, C. S. Micronucleus test and observation of nuclear 

alterationsin erythrocytes of Nile tilapia exposed to waters affected by refinery effluent. 

Mutation Research, Leiden, v. 605, n. 2, p. 87-93, 2006. 

 

VENTURA, B.C.; ANGELIS, D.F.; MARIN-MORALES, M.A. Mutagenic and genotoxic 

effects of the atrazine herbicide in Oreochromis niloticus ( Perciformes, Cichilidae) detected 

by the micronuclei test and the comet assay. Pesticide Biochemistry and Physiology, v. 90, p. 

42-51, 2008. 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 136



AVES DA CIDADE: LISTAGEM DE ESPÉCIES E ASPECTOS DA 

BIOLOGIA REPRODUTIVA – MOSSORÓ/RN  

Fernanda de Medeiros Fernandes1, Normelia Maria de Oliveira ², Ariane Mirela Pereira da 
Silva³, José Washington Soares Ferreira4, Ana Cláudia Sales Rocha Albuquerque5. 

 

Resumo: Com o crescimento das cidades, o habitat natural da aves vem sendo devastado cada 

vez mais, onde as mesmas tem que se habituar em áreas urbanas para  atender suas necessidades 

biológicas bem como sua reprodução. O presente trabalho objetivou inventariar as espécies de 

aves avistadas em uma área antropizada na cidade de Mossoró (RN) e caracterizar aspectos da 

sua biologia reprodutiva. A coleta de dados ocorreu no campus da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN) durante os meses de agosto 2014 à junho de 2015. Foram avistadas 43 

espécies de aves, distribuídas em 25 famílias. Foram monitorados 73 ninhos de 11 diferentes 

espécies, distribuídas em 8 famílias e a família com maior número de ninhos ativos foi a  

Columbidae  (N=50). Doze  ninhos foram predados (24%), um abandonado (10%) e sete 

obtiveram sucesso reprodutivo (66%). A maioria das espécies investiu a maior parte do tempo no 

cuidado parental. Foram identificadas seis formas diferentes de ninhos, constituídos 

principalmente de cipós finos, folhas e teias de aranhas. Os ovos possuíam formato ovoide, de cor 

branca, podendo conter manchas marrons. Apesar da alta pressão antrópica, verificada por 

exemplo pela elevada taxa de predação, áreas urbanizadas configuram-se importantes ambientes 

para a ocorrência e reprodução de várias espécies de aves, sendo necessário o uso de políticas de 

conservação desses habitats. 

 

Palavras chave: Aves urbanas, Reprodução, Predação. 

 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a qualidade do ambiente urbano tem recebido crescente atenção 

no mundo, conforme aumenta o reconhecimento das implicações da urbanização para o 

futuro das populações humanas e para o meio ambiente em geral (MURRAY, 1998). A 
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vegetação nas áreas urbanas e periurbanas desempenham importante função ecológica, 

por meio das espécies ocorrentes nos passeios das ruas e avenidas, nas praças, nos 

bosques e parques municipais, as quais podem se converter em importantes ambientes 

que servem para abrigo, descanso, nidificação e fontes de alimentação para as aves 

silvestres. Além disso, as árvores urbanas nativas ou exóticas contribuem para a 

diversidade biológica vegetal nestas áreas (MURRAY, 1998), cujos benefícios se 

estendem para a melhoria microclimática, bem como a amenização da poluição 

atmosférica e acústica (GREY e DENEKE, 1978).  

Existe cerca de 1.676 espécies de aves que ocorrem no Brasil, entre espécies 

residentes e visitantes, correspondente a mais da metade das espécies de aves registradas 

para a América do Sul (ANDRADE, 1995). Deste total, 145 são espécies migratórias que 

passam anualmente no país, sendo que 89 são visitantes do Hemisfério Norte e 56 do 

Hemisfério Sul (Sick, 1993, citado por ANDRADE, 1995). O mesmo autor afirma que 

do total de espécies da América do Sul, 117 são endêmicas do Brasil e 115 estão 

ameaçadas de extinção segundo a lista oficial do IBAMA, publicada em 1989. A presença 

das aves no ambiente é uma indicação de que o mesmo é saudável e funcional 

(ANDRADE, 1993).  

Neste sentido, as aves constituem um dos grupos faunísticos mais importantes em 

termos de bioindicação da qualidade ambiental, devido à facilidade de obtenção de dados 

em pesquisa de campo, permitindo-se obter diagnósticos precisos em curto espaço de 

tempo (BEDÊ et al., 1997, RAMOS, 1997). Continua o mesmo autor, afirmando que as 

mesmas têm, em sua maioria, hábitos diurnos e intensa movimentação, o que facilita em 

muito sua observação e identificação. Além disso, têm representantes em quase todos os 

níveis tróficos e utilizam uma grande variedade de habitats, sobretudo, os terrestres.  

Algumas aves encontram condições favoráveis à sua sobrevivência e reprodução 

mesmo nas cidades ou em suas cercanias (MARÇAL et al. 1985). As áreas em 

transformações sinantrópicas têm alterado profundamente a composição das 

comunidades de aves, embora ocorra uma maior densidade (MCAATHUR & 

WHITMORE 1979), com a diminuição de espécies especializadas e aumento de 

oportunistas (WILLlS 1979). Portanto, em áreas muito alteradas, como as cidades, 

algumas espécies podem ocorrer ou desaparecer sob a ação direta das atividades humanas 

(CAMPBELL 1965).  

Considerando que a reprodução é um processo biológico fundamental na história 

de vida dos seres vivos e inclui riscos que geralmente afetam adversamente a vida do 

reprodutor e verificando ainda que pouco se conhece acerca da biologia reprodutiva de 

várias espécies de aves presentes nos ecossistemas urbanos da cidade de Mossoró, no 

agreste do Rio Grande do Norte, a descrição de aspectos da biologia reprodutiva de alguns 

representantes desse grupo animal pode contribuir com dados sobre a sua ocorrência, a 

sua caça, predação de ninhos e possível risco de extinção, e assim fornecer informações 

que viabilizem e justifiquem a implementação de ações de planejamento urbano que 

contribuam para a conservação dessas espécies.  

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo inventariar as espécies de 

aves avistadas em uma área antropizada na cidade de Mossoró e caracterizar aspectos da 

biologia reprodutiva de alguns de seus representantes, enfocando o período de 

nidificação, o tempo de incubação, o tempo de permanência dos filhotes nos ninhos e o 

cuidado parental à prole, como também as características morfológicas e espaciais dos 

ninhos e dos ovos encontrados 
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MATERIAS E MÉTODOS 

A realização do estudo foi feita numa área com presença de vegetação arbórea, na 

cidade de Mossoró, situada no agreste do Rio Grande do Norte, cujas coordenadas 

geográficas são 5º 11' S e 37º 20' W, com 18 m de altitude, apresentando temperatura 

média anual em torno de 27,5 °C e umidade relativa do ar em torno de 68,9% (CARMO 

FILHO et al., 1991). A referida área está situada na Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte, onde a maioria da vegetação encontrada é típica da caatinga.  

Inicialmente foi elaborado um inventário com as espécies avistadas na área de 

pesquisa durante as coletas, dando ênfase nas aves que realizaram atividades 

reprodutivas, tais como a construções de ninhos, incubação de ovos, alimentação de 

ninhegos, dentre outros tipos de cuidado parental. As coletas foram feitas primeiramente 

em forma de caminhadas, onde foi feito o registro das espécies avistadas e a procura de 

ninhos pela observação na vegetação arbórea e de comportamentos das aves que fossem 

indicativos de atividade reprodutiva. Para a identificação das espécies, tivemos como base 

o trabalho de SICK (1997) “Ornitologia Brasileira” e o guia de campo “Avifauna 

Brasileira” de SIGRIST (2013). 

Após o encontro dos ninhos, foram feitas marcações nas respectivas árvores 

usando fitas sinalizadoras que pudessem facilitar a identificação do ninho para o seu 

monitoramento. Em seguida foram feitas as anotações em fichas de campo da medição 

da altura do ninho em relação ao solo, contagem de ovos ou ninhegos, e identificação da 

espécie de ave e das espécies vegetais utilizadas como suporte para a construção do ninho. 

Posteriormente foi realizado o monitoramento diário das características do 

comportamento reprodutivo da espécie, no período mínimo de uma hora e máximo de 2 

horas consecutivas O método de observação para o estudo das atividades reprodutivas foi 

o “ad libitum” (ALTMANN, 1974) com registro contínuo. Os ninhos foram acompanhados 

independentes do estágio em que se encontrava, que poderia ser desde sua construção ou 

quando já em atividade, e o acompanhamento prosseguiu até o ninho se tornar inativo, 

seja pela saída voluntária dos ninhegos ou por predação do mesmo.  

O período de incubação foi definido como o tempo entre a postura do último ovo, 

até a eclosão do primeiro ovo. O período de ninhego foi definido como o tempo entre a 

eclosão do primeiro ovo, até o tempo da saída do último membro do ninho. Considerou-

se que um ninho foi predado quando seu conteúdo desapareceu antes que os filhotes 

tivessem atingido o estágio de deixarem o ninho por conta própria, este último 

considerado como obtenção de sucesso reprodutivo. O tempo dos períodos de incubação 

e de ninhegos foram estimados supondo-se que qualquer alteração no ninho, tais como 

eclosão, saída do filhote ou predação, ocorreu no ponto médio entre o penúltimo e último 

monitoramento do ninho (ROBINSON et al., 2000). Abandono de ninho foi considerado 

quando o cuidado parental deixou de ser executado e o ninho deixado intacto, porém 

vazio ou ainda contendo ovos ou ninhegos. 

O monitoramento dos ninhos foi feito de forma minimamente invasiva, com a 

utilização de instrumentos tais como binóculos, espelho retrovisor adaptado com o 

encaixe de cabos de madeira para visualização dos  ninhos altos para a contagem de ovos 

e de ninhegos, além do uso de câmera fotográfica para os registros dos comportamentos 

e dos ninhos acompanhados.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Inventário das Espécies e Encontro de Ninhos Ativos 

Foram avistadas 43 espécies de aves na área de estudo (Tab.1), distribuídas em 25 

famílias. Todas as espécies registradas são residentes, e seis são consideradas endêmicas 

do Brasil (Picumnus limae, Paroaria dominicana, Sporophila albogularis e Icterus 

jamacaíi, Aratinga cactorum, Pseudoseisura cristata), e apenas uma espécie apresenta 

ameaça de extinção (Sicalis flaveola)  (SICK, 1997). Registrou-se ainda a presença de duas 

espécies de aves invasoras (Estrilda astrild e Passer domesticus), as quais estão historicamente 

associadas à ocupação humana, habitando áreas urbanas e semiurbanas (LEÃO et al., 2011). 

 

 

FAMÍLIA  ESPÉCIE ENDÊMICO  

 

EXTINÇÃO  

Cathartidae Cathartes aura   

Accipitridae Rupornis magnirostris   

Falconidae Caracara plancus   

Caradriidae Vanellus chilensis   

Columbidae Columbina picui 

Columbina talpacoti 

Columbina minuta 

  

Psittacidae Aratinga cactorum SIM  

Cuculidae Crotophaga ani 

Guira guira 

  

Apodidae Tachornis squamata 

Progne chalybae 

  

Trochilidae Eupetomena macroura 

Chlorostilbon lucidus 

  

Picidae Picumnus limae 

Melanerpes candidus 

Veniliornis passerinus 

SIM  

Furnariidae Pseudoseisura cristata SIM  

Tyrannoidae Tolmomyias flaviventris 

Todirostrum cinereum 

Hemitriccus margaritaceiventer 

  

Tabela 1: Inventário de  espécies encontradas nas duas áreas de estudo, com descrição dos 

resultados de endemismo e ameaça de extinção. 
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Pitangus sulphuratus 

Myiozetetes similis 

Tyrannus melancholicus 

Empidonomus varius 

Vireonidae Cyclarhis gujanensis   

Troglodytidae Troglodytes musculus   

Polioptilidae Polioptila plúmbea   

Turdidae Turdus amaurochalinus 

Turdus rufiventris 

  

Mimidae Mimus saturninus   

Coerebidae Coereba flaveola   

Thraupidae Paroaria dominicana 

Tangara sayaca 

SIM  

Emberizidae Sicalis flaveola 

Sporophila albogularis 

 

SIM 

SIM 

Icteridae Agelaioides fringillarius 

Molothrus bonariensis 

Icterus  jamacaii 

SIM  

Fringillidae Euphonia chlorotica   

Estrilidae Estrilda astrild   

Passeridae Passer domesticus   

Strigidae  Athene Cunicularia   

 

No período de abril de 2014 a junho de 2015 foram monitorados 73 ninhos de 11 

diferentes espécies, distribuídas em 8 famílias, e a família com maior número de ninhos ativos foi 

a  Columbidae  (N=50), o que pode refletir a sua relativa abundância no local. Doze ninhos foram 

predados (24%), um abandonado (10%), sete obtiveram sucesso reprodutivo (66%). A maioria 

das espécies investiu a maior parte do tempo no cuidado parental (Tab.2).  

No estudo de MOURA et al. (2013), em ambiente antrópico em área de Caatinga, 

das 45 espécies avistadas, apenas 12 foram encontradas com ninhos ativos, porém esses 

ninhos não foram acompanhados para posterior verificação de sucesso reprodutivo. No 

entanto, quando comparamos esses dados com os do presente estudo, podemos verificar 

que a taxa de reprodução deste último, foi proporcionalmente superior considerando o 

número de espécies encontradas. Esse resultado pode ser explicado considerando que o 

período em que o estudo dos autores supra citados foi realizado durante a estação seca, 

fato que está então de acordo com as afirmações de MORRISON & BOLGER (2002) e 

WIKELSKI (2000)  de que o período reprodutivo das aves é fortemente influenciado pelo 

regime das chuvas, uma vez que este interfere na abundância de recursos alimentares, 

principalmente insetos.  

 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 141



 

  

 

 

ESPÉCIE  N Ns Np Na 

Columbina picui 43 29 11 3 

Columbina talpacoti 7 4 1 2 

Pitangus suphuratus  5 4 1  

Mimus saturninus  5 3 1 1 

Eupetomena macroura 3 1 1 1 

Picumnus limae 2 2   

Paroaria dominicana 3 1 2  

Euphonia chlorotica 2  1 1 

Chlorostilbon lucidus 1  1  

Todirostrum cinereum 1  1  

Athene cunicularia 1 1   

 

De acordo com os resultados aqui apresentados, podemos verificar uma taxa 

relativamente alta de predação de ninhos, o que pode estar relacionada com as 

características próprias da área de estudo, uma vez que apresenta uma vegetação esparsa, 

com árvores de pequeno porte em sua maioria e ainda pela ocorrência da acentuada 

presença humana e de animais urbanos tais como gatos domésticos.  

Esse cenário pode ser comparado ao de alguns estudos que demonstraram que as 

taxas de predação de ninhos são tanto maiores quanto mais próximos estes forem da 

borda, sendo menores quando localizados no interior da floresta (TABARELLI & 

MANTOVANI, 1997; MARINI et al. 1995), embora FRANÇA & MARINI (2009), estudando o 

efeito de borda na taxa de predação de ninhos em uma reserva do Cerrado, não tenham 

encontrado diferenças significativas entre a predação de ninhos na borda e na área interior 

da reserva, sugerindo que o ambiente aberto do Cerrado pode ter sido o fator da ausência 

do efeito de borda potencializado. No entanto, fatores como competição e predação 

tendem a aumentar à medida que o tamanho do habitat decresce (LEVENSON, 1981), como 

pode ser o caso da vegetação fragmentada nas áreas do presente estudo. Assim, em outros 

estudos em áreas urbanas (BORGES, 2011; PEREIRA  et al., 2009; SILVA et al.,  (2013) 

foram também registrados percentuais bem pequenos de sucesso reprodutivo (12,2% a 

23,8%) e atribuíram como principal motivo a predação. 

Apesar da alta pressão antrópica, verificada, por exemplo, pela elevada taxa de predação, 

áreas urbanizadas configuram-se importantes ambientes para a ocorrência e reprodução de várias 

espécies de aves, sendo necessário políticas de conservação desses habitats. 

Tabela 2: Número de ninhos de cada espécie. N=Números de ninhos; Ns = Ninhos com sucesso 

reprodutivo; Np = Ninhos predados; Na = Ninhos abandonados. 
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Caracterização dos Ninhos e dos Ovos 

As espécies de vegetações usadas como substrato para a contrução dos ninhos se 

diversificou desde árvores de variados portes até pequenas plantas de jarro. Também foi 

utilizado um poste de energia para a nidificação. Dentre as árvores ultilizadas para a 

nidificação estão inclusas Cajá Manga (Spondius dulcis), Baraúna (Schinapsis 

brasilienses), Tamboril (Enterolobium contortisiliquum), Jambo (Syzyguim jmabo), Ipê 

Amarelo (Tabebuia Cnyrsotricha), Figo (Ficus bejamina) , Nim (Azadirachta indica), 

Samanaúna (Ceiba pentranda), Laranjeira (Citrus semesis), Azeitona (Oleo europeia), 

Acácia (Acácia farnsea), Juazeiro (Ziziphus joazeiro), Cacau selvagem (Pacnira 

aquático) e Jucá (Caesalpinia leiostachya). 

Foram  identificadas variadas formas de ninhos (Fig. 1), constituídos principalmente de 

cipós finos, folhas e teias de aranhas,cada espécie apresentando características adaptativas para 

adquirir o sucesso reprodutivo.  

Os ninhos encontrados das espécies C. picui, C. talpacoti e P. dominicana, se 

caracterizavam por serem pequenos e em fomato de cesto raso, produzidos a partir de 

uma diversidade de materiais como cipós finos, teias de aranhas, penas e pequenas folhas, 

obtento uma altura média de 3 a 6 metros em relação ao solo. HOWLETT & STUTCHBURY 

(1996) ressaltam que a altura em que os ninhos são construídos está entre os vários fatores 

que influenciam as taxas de sobrevivência diária e consequentemente o sucesso 

reprodutivo.  

A espécie Pitangus suphuratus nidificou em um poste de concreto, sobre a caixa 

de energia que serviu de base para o mesmo, com uma altura média de10 metros, mas 

também nidificou em árvores de grande alturas. Os ninhos dessa espécie se caracterizam 

como grandes, esféricos, feitos de capim e de pequenas ramas de vegetais como galhos 

de árvores finos usados para sustentação, e possuem entrada lateral, enquanto os ninhos 

da espécie Eupetonema macroura são delicados, pequenos e em forma de xícara, os quais 

são construídos geralmente assentados num galho fino horizontal, em uma parte da árvore 

coberta por folhas que servem como camuflagem, em uma altura média de 3 metros. Os 

materiais usados são fibras vegetais finas e folhas, aderidos com teia de aranha, deixando 

a cor branca no ninho prevalecer.  

Os ninhos de Mimus saturninus possuem forma de tigela rasa e são construídos 

grosseiramente com gravetos secos por fora, onde o interior apresenta um maior cuidado 

com cipós finos e delicados. Também foi encontrado um ninho construído em cima de 

um outro já existente e abandonado, utilizado como base, tendo sido feito apenas a sua 

parte inferior. Já o ninho feito pela espécie Picumnus limae, foi encontrado num oco de 

uma árvore com uma entrada pequena e restrita apenas à espécie, que apresenta um 

tamanho pequeno.  

As espécies Euphonia clorótica e Chlorostilbon lucidus apresentaram ninhos 

pequenos e os materiais utilizados para a sua construção foram cipós finos e folhas, 

revestidos respectivamente com barro para dar sustentação e com algodão e teia de aranha. 

O ninho com formato de cesto comprido e entrada lateral do Todirostrum cinereum,  foi 

encontrado pendurado em um galho de árvore com altura de 2 a 3 metros, sendo utilizados para 

sua construção um entrançado de cipós finos e cujo interior era revestido de material mais 

delicado como algodão, folhas e teias de aranha. E finalmente, a Athene cunicularia  é uma 

espécie que faz seus ninhos no chão, onde é cavado um buraco fundo e lateral, ou reultilizado 

tocas de outros animais, para esconderijo e proteção contra predadores fazendo barulhos 

estridentes do interior da toca para espantar ameaças (SICK, 1997).  

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 143



Os ovos avistados de todas as espécies encontradas em reprodução apresentaram 

forma ovóide, mas houve diferença em relação à sua coloração (Tab.3). 

Tabela 3: Número de ovos por ninho e coloração dos ovos de cada espécie monitorada.  

 

ESPÉCIE  Nº de ovos/ ninho Coloração dos ovos 

C. picui e C. talpacoti 1 a 2 Branca 

P. suphuratus  2 a 4 Creme 

M. saturninus  2 a 4 Azulada com manchas marrons 

E. macroura 2 a 3 Branca 

P. limae Não identificado Não identificada 

P. dominicana 2 a 3 Marrom com manchas brancas 

E. chlorotica 2 a 3 Beje com manchas marrons 

C. lucidus e T. cinereum 2 a 3 Branca 

A. cunicularia 5 a 7 Branca com manchas cinza 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1: Tipos de Ninhos. a: cesto baixo/forquilha (C.picui); b: xícara  (C. lucidus); c: 

xícara (E. macroura); d:cesto fechado (T. cinerium); e: cesto baixo/forquilha (C. 

talpacoti); f: fechado/esférico/lateral(P. suphuratus); g: cavidade/lateral(P. limae); h: 

cavidade/lateral térrea (A. cunicularia); i:cesto raso e ralo (P. dominicana); j: cesto 

fundo (M. saturninus). 
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Caracterização do Cuidado Parental 

 

De uma maneira geral, indivíduos adultos foram observados em atividades 

comportamentais de cuidado parental, seja na construção do ninho, na defesa da área em 

torno do ninho, na incubação ou na alimentação dos ninhegos. 

Aves como a Columbina picui, Columbina talpacoti e Athene cunicularia 

geralmente não se retiraram quando percebiam a presença de intrusos na região próxima 

ao ninho e não demonstraram comportamento agressivo. Poucas vezes foi avistada a 

presença simultânea do casal no ninho, na maioria das vezes apenas um adulto se fazia 

presente, porém acredita-se que ocorra a atividade do casal no ninho, pois raramente o 

ninho era encontrado sem um cuidador.  

As espécies que apresentaram maior agressividade com a presença de humanos 

no momento das coletas, foram a Eupetonema macroura, Paroaria dominicana, Pitangus 

suphuratus e Mimus saturninus. A Eupetonema macroura, apesar de ser uma ave de 

pequeno porte apresenta um comportamento extremamente agressivo, chegando a fazer 

ataques a intrusos nas proximidades do ninho. No momento de ausência de adulto no 

ninho para busca de alimentos, um outro adulto geralmente se coloca em vigilância, o 

mesmo ocorrendo com Paroaria dominicana que defende o ninho em casal.  

Mimus saturninus, é uma espécie que possui comportamento parental 

diferenciado das demais espécies que foram monitoradas, com o ninho protegido por três 

indivíduos adultos. Mostraram-se altamente protetores, não permitindo a aproximação de 

pessoas ou até outros animais, e vocalizaram exacerbadamente quando identificaram a 

presença de alguma ameaça. Essa outra forma de cuidado parental, a criação cooperativa, 

é também encontrada em outras espécies de aves como por exemplo os tecelões (COVAS 

E GRIESSER, 2007). Assim, para além dos progenitores, existem outros adultos não 

reprodutores cuidadores, que na maioria dos casos são crias de prole anterior.  
 

Espécies como a Euphonia clorotica, Todirostrum cinerium, Picumnus limae, 

mostraram-se animais com baixo nível de agressividade a ameaças nas proximidades dos 

ninhos. A E.clorótica e o T. cinerium, apresentaram comportamento de receio e recuo, 

deixando o ninho sozinho ao perceberem a presença de intrusos e o casal de ambas as 

espécies executou as atividades de cuidado no ninho, porém não foi observado os 

comportamentos de cuidado aos  ninhegos, uma vez que antes da eclosão dos ovos houve 

a predação dos ninhos encontrados das respectivas espécies. O Picumnus limae construiu 

o ninho em local com grande movimento de pessoas e também mostrou cuidado parental 

executado pelo casal.  

A nidificação da espécie Chlorostilbon lucidus quando foi encontrada já estava no 

estágio de ninhegos e seu ninho foi predado. A predação provavelmente foi facilitada pela 

baixa altura da construção do ninho como também pelo baixo percentual de proteção, 

uma vez que sempre foi avistado apenas um parente como cuidador, ficando o ninho 

aparentemente desprotegido em ocasiões em que saía para a busca de alimentos.  

Martins e Dias (2003), investigando o cuidado parental de aves nas ilhas dos 

Currais no Paraná, verificaram que apesar dos machos também cuidarem da prole, o grau 

de investimento é diferente entre os sexos e que a atividade de incubação foi mais 

executada pelas fêmeas. Entretanto os machos permaneceram mais tempo nos ninhos e 

as fêmeas se ausentaram mais, o que vai de encontro ao fato delas alimentarem mais os 

filhotes que os machos. Como no nosso trabalho não foi identificado o sexo dos 
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indivíduos cuidadores, não pudemos fazer essa investigação, porém já é bem 

documentado na literatura a importância da divisão de trabalho pelo casal, e assim,  o 

auxílio do macho aumenta a sobrevivência da prole e, consequentemente, o sucesso 

reprodutivo do casal (DEAG, 1981).  
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RESUMO: Este estudo teve como objetivo caracterizar os acidentes de trânsito da cidade de 

Pau dos ferros, atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mais 

especificamente, descrever os principais eventos e traumas atendidos, e identificar qual o 

transporte que mais provoca os acidentes de trânsito. Métodos: Trata-se de um estudo 

descritivo, exploratório, observacional, seccional, com abordagem quantitativa. Realizada em 

Pau dos Ferros, RN. O instrumento de coleta utilizado foram as fichas de notificação do 

SAMU, no ano 2014. Os dados foram estudados estatisticamente, submetidos à análise 

descritiva e inferencial. Resultados: Foram realizados 807 atendimentos. A maior frequência 

de atendimento deu-se no mês de outubro, sendo a USB a unidade mais acionada. O sexo 

masculino predominou nos atendimentos, com 53,7% dos registros.  Os casos clínicos tiveram 

maior número de ocorrências, com 52%, e trauma com 39,2%.  Nos casos clínicos, os agravos 

neurológicos e cardiovasculares foram os mais comuns. Estes atendimentos apresentaram 

média de idade de 55 anos e foram mais frequentes na população do sexo feminino. Nos 

traumas, os casos mais frequentes foram queda de moto e colisão moto-carro. Neste o sexo 

com maior prevalência foi o masculino e média de idade de 35 anos. Conclusão: os 

atendimentos do SAMU apresentam diferenças em gênero, idade e causas, demonstrando um 

perfil específico, a partir dos quais permitirão o planejamento de ações para melhoria do 

atendimento e proporcionará discussões sobre medidas de promoção a saúde e prevenção as 

ocorrências e grupos mais acometidos. 

 
PALAVRAS - CHAVE: Assistência pré-hospitalar; Serviços Médicos de Emergência; Acidentes de 

Trânsito.  

 

 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento tecnológico trouxe como componente crucial, a evolução em 

diversos setores. Esse processo acarretou avanços na indústria automobilística brasileira, o 

que implicou em custos e trouxe reflexos, alterando o panorama urbano e social. 

Paralelamente, as cidades cresceram sem uma infraestrutura adequada. Esse aumento na frota 

veicular gerou problemas na adaptação das vias urbanas, dificultando seu fluxo e elevando a 

violência em decorrência de seu uso. (BRASIL, 2006).  

 A violência no trânsito reflete diretamente no Sistema Único de Saúde (SUS), 

configurando-se como o segundo maior problema de saúde pública no país.  Para se ter uma 
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ideia desta realidade, em 2011 foram registradas 155 mil internações no SUS em todo Brasil 

relacionadas a acidentes de trânsito, o que representou um custo de mais de R$ 200 milhões. 

No estado do Rio Grande do Norte, foram realizadas 3.032 hospitalizações nesse ano, o que 

custou R$ 3,2 milhões aos cofres públicos. Esse valor leva em conta apenas as internações na 

rede hospitalar pública, sem considerar os custos dos atendimentos imediatos às vítimas feitos 

pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU), nas Unidades de Pronto Socorro 

e Pronto Atendimento e na reabilitação do paciente com consultas, exames, fisioterapia, 

dentre outros. (BRASIL, 2006). 

Os acidentes de trânsito são de natureza diversa, envolvendo os campos físico, 

psicológico, econômico, político, social, cultural, todos eles repercutindo intensamente sobre 

a vida dos acidentados, causando imenso número de óbitos, incapacidades permanentes e 

temporárias, alto dispêndio de recursos financeiros, problemas psicológicos e pessoais, além 

de dor e sofrimento das vítimas, de suas famílias e de outros indivíduos que convivam com 

este tipo de fatalidade.  

Dados mostram o grande impacto que os acidentes determinam na vida e saúde da 

população. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2003, os acidentes de 

trânsito lideraram as estatísticas mundiais de mortes por causas externas, seguido por 

homicídios. No Brasil, de acordo com o DATASUS, de janeiro de 2008 a junho de 2010, 

foram registrados 52.379 óbitos por esse tipo de causa. Pela frequência com que ocorrem e 

por serem os adolescentes e adultos jovens os grupos mais atingidos, as causas externas são as 

maiores responsáveis pelos anos potenciais de vida perdidos (APVP). O sexo masculino 

responde por cerca de 45% dos APVP, o que corresponde a quase três vezes os APVP por 

doenças do aparelho cardiovascular. (GONSAGA, 2012) 

 Visando o enfrentamento deste cenário, em 2001 o Ministério da Saúde (MS) editou 

uma portaria intitulada Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e 

Violências, que contém entre as diretrizes, o monitoramento da ocorrência de acidentes e de 

violências, a promoção da adoção de comportamentos e de ambientes seguros e saudáveis e o 

apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas (MARTINEZ, 2006). Além disso, no ano de 

2002, o Órgão aprovou o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e 

Emergência e, em 2003, instituiu o SAMU, com a finalidade de implementar o serviço de 

atendimento de urgência por meio do Atendimento Pré-hospitalar (APH), proporcionando 

assistência indireta (por telefone) com uma orientação realizada pela regulação médica, ou 

direta, pela assistência prestada no local, de forma que, pela diminuição do tempo na 

prestação de socorro, possa diminuir o índice de mortalidade (BRASIL, 2006).  
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 O SAMU está presente em 2.538 municípios de todos os estados do País. 

Atualmente, atende mais de 137 milhões de pessoas, o que representa uma cobertura de cerca 

de 70,9% da população (IBGE 2012). Na cidade de Pau dos Ferros o SAMU foi implantado 

em janeiro de 2013 e conta com uma equipe de 28 profissionais entre condutores, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos, divididos de acordo com a especialidade, 

para atuarem nas duas Unidades de atendimento existente na sede, o Suporte Avançado 

(USA) utilizado quando os pacientes apresentam risco imediato a vida e o Suporte Básico 

(USB), para pacientes traumatizados e com patologias diversas sem risco imediato de morte.  

  Recomenda-se que os dados de urgência e emergência sejam utilizados para 

elaboração de uma linha de base descritiva dos serviços de saúde e dos perfis epidemiológicos 

existentes. Entretanto, não há um instrumento oficial para armazenamento de informações das 

ocorrências atendidas. Por outro lado, a gestão do sistema de saúde tem valorizado a análise 

de dados e epidemiológicos e espaciais por aportar novos subsídios para o planejamento e 

avaliação das ações, baseados na análise da distribuição espacial das doenças, da localização 

dos serviços de saúde e dos grupos de riscos (CABRAL, 2008) 

 Portanto, é visível que os acidentes de trânsito trazem impactos para vários setores da 

sociedade, causando elevada morbidade e gerando grandes gastos públicos, além disso à uma 

necessidade de estudos que caracterizem o SAMU. Diante disso, no presente estudo 

objetivou-se caracterizar os acidentes de trânsito da cidade de Pau dos ferros, atendidos pelo 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mais especificamente descrever os 

principais eventos e traumas atendidos, e identificar qual o transporte que mais provoca os 

acidentes de trânsito.   

 

MÉTODO 

 

 Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, observacional, seccional, com 

abordagem quantitativa. Realizada em Pau dos Ferros, cidade do interior do Rio Grande do 

Norte, que ocupa uma área de 259,959 km². Segundo o censo demográfico 2010 tem uma 

população estimada de 2013 em 29.430 habitantes, sendo então o décimo oitavo mais 

populoso do estado e primeiro de sua microrregião. Foi utilizado a base de dados do Sistema 

de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), um sistema criado no Brasil em 2004 como 

uma política nacional, que está presente em 2.538 municípios de todos os estados do País. 

Atualmente, atende mais de 137 milhões de pessoas, o que representa uma cobertura de cerca 

de 70,9% da população (IBGE, 2012). 
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               O instrumento de coleta utilizado foram as fichas de notificação, onde estão 

registrados todos os atendimentos realizados pelo SAMU, no ano de 2014. Os critérios de 

inclusão: a) todos os acidentes notificados na cidade de Pau dos Ferros e atendidos pelo 

SAMU, no período de 01/01 a 31/12 de 2014. Foram observadas as seguintes variáveis: 

Idade, sexo, doenças de base (DM, HAS/cardiopata, AVE, alergia), tipo de acidente, níveis de 

consciência (consciente, orientado, desorientado), lesões físicas (escoriação, fratura exposta, 

fratura fechada, FAF, FAB, lesão não identificada, sem lesão, edema, hematoma, 

sangramento), natureza da ocorrência (clínico, obstétrico, pediátrico, psiquiátrico).  

 Os dados foram analisados estatisticamente, sendo estratificados mediante as 

variáveis apresentadas. Os resultados tabulados e apresentados em gráficos e tabelas, 

utilizando o programa IBM SPSS Statistics 20®. Este foi utilizado para realizar a análise 

estatística inferencial dos dados, onde para análise bi-variadas foram utilizados os testes 

T_student e Chi-quadrado com valor de significância p ˂ 0,05. Os demais dados foram 

apresentados em forma de tabelas e gráficos demonstrando estatística descritiva, a partir da 

estatística descritiva e caracterização da amostra. 

O estudo está em consonância com os aspectos éticos, contidos na resolução do 

Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta as Pesquisas Envolvendo Seres Humanos e 

teve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte pelo parecer consubstanciado n. 723.021. 

 

RESULTADOS 

 

O SAMU de Pau dos Ferros-RN, atendeu 807 usuários no período compreendido entre 

janeiro a dezembro de 2014. A maior frequência de atendimentos deu-se no mês de outubro 

89 (11%) e Julho 80 (9,9%), enquanto novembro e dezembro, apresentaram a menor 

frequência com, 55 (6,8%) cada. A Unidade de suporte básico (USB) foi responsável pela 

maior parte deles, com 588 casos (72,9 %) e a Unidade de suporte avançado (USA) atendeu 

219, o que equivale a 27,1 % dos atendimentos.  

Do total da população atendida, 433 (53,7%) corresponderam à população masculina e 

328 (40,6%) à feminina. Em 46 casos, (5,7%), as fichas não apresentavam a informação. 

Quanto as doenças de base apresentadas pelos os usuários atendidos, identifica-se com 

maior prevalência as Cardiopatias, com 88 (10,9%); doenças metabólicas: DM/HAS, 48 

(5,9%); e alérgicas, 8 (1%).   
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O município em que se concentrou o maior número de atendimentos foi a cidade de 

Pau dos Ferros, com 90,6%. As demais cidades apresentaram porcentagem inferior a 1,1%. 

Os locais de atendimento mais frequentes foram centro da cidade, atendidos 120 casos 

(14,9%); seguido pelo Hospital Regional Doutor Cleodon Carlos de Andrade- HRCCA, 99 

atendimentos (12,3%), referente a transferências; BR 405, 73 (9%); e os bairros: São 

Benedito, 57 (7,1%); e Riacho do meio, 55 (6,8%).  

No que se refere a natureza da ocorrência, verifica-se maior prevalência para o 

atendimento clínico, com 420 casos (52%), seguida pelos traumas, 316 (39,2%); psiquiátrico, 

19 (2,4%); pediátrico 16 (2 %) e obstétrico 10 (1,2%). Em 26 situações (3,2%) a natureza era 

outra ou o campo do formulário estava em branco. Posteriormente para analises mais precisas 

os atendimentos psiquiátricos, pediátricos e obstétricos foram inclusos nos atendimentos 

clínicos.   

Em relação aos principais motivos dos chamados, entre os pacientes que apresentaram 

casos clínicos, verifica-se maior frequência para as condições neurológicas e 

cardiovasculares, demais causas apresentaram porcentagem inferior a 2,5%, demostrados na 

Tabela I.     

 

Tabela I - Atendimento Clínico aos usuários atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU) em Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, de janeiro a dezembro de 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Serviço de atendimento móvel de urgência SAMU – Pau dos Ferros/RN 

Atendimento clínico                      Frequência 

                                                           N (%) 

 

IAM 17 (2,1%) 

Síncope 42 (5,2%) 

Pico hipertensivo 20 (2,5%) 

Hipotensão 6   (0,7%) 

Hipoglicemia 15 (1,9%) 

AVC 21 (2,6%) 

Crise Convulsiva 38 (4,7%) 

Intoxicação exógena 18 (2,2%) 

Hiperglicemia 3 (0,4%) 

Outros 234 (29%) 

Obstétrico 10 (1,2%) 

Pediátrico 15 (1,9%) 

Psiquiátrico 20 (2,5%) 

Ausente 348 (43,1%) 

Total 807 (100%) 
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Como podemos observar na tabela II, nas situações de traumatismo identifica-se uma 

maior frequência relacionada a queda e colisões de transito.  A queda de moto apresentou 

maior número de casos, 100 (12,4%), em seguida, queda da própria altura, 33 (4,1%), os 

demais: como queda de escada e bicicleta, apresentaram porcentagem inferior a 1%. Já as 

colisões mais frequentes foram as de moto/carro com 4,7% dos casos; moto/moto, 4,2%.  

Quanto as lesões, as que mais evidenciaram-se foram as escoriações, com 102 

(12,6%); sangramento 32 (4%); fratura fechada 26 (3,2%); 20 casos (2,5%) correspondem a 

lesão não identificada. 

 

Tabela II- Atendimento por traumas realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU) em Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, de janeiro a dezembro de 2014. 

Traumas Frequência 

N (%) 

 

Ferimento por Arma de Fogo 3 (0,4%) 

Ferimento por Arma Branca 5 (0,6%) 

Queda 152 (18,8%) 

Colisão 116 (14,4 %) 

Queimadura 5 (0,6%) 

Afogamento 1 (0,1%) 

Suicídio 3 (0,4%) 

Outros 27 (3,3%) 

Total 313 (38,8%) 

 Ausente 494 (61,2%) 

Total 807 (100%) 

Fonte: Serviço de atendimento móvel de urgência SAMU – Pau dos Ferros/RN 

 

Dos 807 atendimentos realizados pelo SAMU, 628 (77,8%) foram destinados ao 

HRDCCA, seguido pelo HRTM¹, 76 (9,4%); Wilson Rosado, 28 (3,5%); CDT, 13 (1,6%); 

Hospital da mulher, 12 (1,5%). Os demais centros de saúde, HVG, Varela Santiago, Dix-sept 

Rosado e o pronto socorro Clovis Sarinho, obtiveram porcentagem inferior a 1%.  

Foram realizadas algumas associações entre variáveis.  A tabela III mostra o 

cruzamento entre Idade/Natureza da ocorrência. Na tabela IV, observamos os resultados de 

sexo/natureza da ocorrência.  

 

Tabela III – Analise da Idade dos pacientes em função da natureza da ocorrência realizados 

pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Pau dos Ferros, Rio Grande do 

Norte, de janeiro a dezembro de 2014. 
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 Natureza             Nº Média Desvio padrão Valor de p 

Idade dos pacientes 
Clínico 419 55,31 23,514 ≤,001 

Trauma 296 35,30 16,842  

Fonte: Serviço de atendimento móvel de urgência SAMU – Pau dos Ferros/RN 

 

 

Tabela IV– Análise da Associação entre Sexo dos pacientes em função da Natureza da 

ocorrência realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Pau dos 

Ferros, Rio Grande do Norte, de janeiro a dezembro de 2014. 

 Natureza Total 

 

N (%) 
Clínico 

N (%) 

Trauma 

N (%) 

Ausente 

N (%) 

Sexo 
 Masculino 204 (26,9%) 217 (28,6%) 11 (1,5%) 432 (57%) 

 Feminino 229 (30,2%) 87 (11,5%) 10 (1,3%) 326 (43%) 

 Total 433 (57,1%) 304 (40,1%) 21 (2,8%) 758 (100%) 

Fonte: Serviço de atendimento móvel de urgência SAMU – Pau dos Ferros/RN 

 

 Ao analisarmos os atendimentos por trauma em detrimento da faixa etária, observou-

se que ferimento por arma de fogo, queda e colisão, destacaram-se na faixa etária de 21-40 

anos; Entre a faixa etária de 80 anos ou mais, a queda foi o que apresentou maior número de 

ocorrências, como mostra a Tabela V. Com relação a atendimentos clínicos/faixa etária, 

observou-se que estes foram mais frequentes em usuários com idade superior a 41 anos, 

destacando IAM, síncope, pico hipertensivo e AVC, conforme Tabela VI. 

 

Tabela V – Analise dos Atendimentos por trauma em detrimento da faixa etária realizados 

pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Pau dos Ferros, Rio Grande 

do Norte, de janeiro a dezembro de 2014. 

 

 Faixa etária Tota

l 0-6 7-14 15-20 21-40 41-60 61-79 80 ou mais 

Ferimento por Arma de Fogo 0 0 0 3 0 0 0 3 

Ferimento por Arma Branca 0 0 1 2 1 0 1 5 

Queda 0 3 23 68 33 11 15 153 

Colisão 0 4 14 60 23 8 7 116 

Queimadura 0 0 1 1 1 1 1 5 

Afogamento 0 0 0 1 0 0 0 1 

Suicídio 0 0 0 1 0 0 2 3 

Outros 1 0 3 14 6 0 3 27 
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Ausente 9 

10 

5 

12 

28 

70 

90 

240 

121 

185 

120 

140 

121 

150 

494 

Total 807 

Fonte: Serviço de atendimento móvel de urgência SAMU – Pau dos Ferros/RN  

 

Tabela VI: Associação entre Atendimento Clínico e Faixa etária nas ocorrências atendidas 

pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Pau dos Ferros, Rio Grande 

do Norte, de janeiro a dezembro de 2014. 

 

 Faixa etária  

Total 0-6 7-14 15-20 21-40 41-60 61-79 80 ou mais 

 

IAM 0 0 0 0 7 6 4 17 

Síncope 3 2 3 9 13 9 4 43 

Pico hipertensivo 0 1 0 2 6 5 6 20 

Hipotensão 0 0 1 0 1 3 1 6 

Hipoglicemia 0 0 0 1 3 4 7 15 

AVC 0 0 0 0 4 7 10 21 

Crise Convulsiva 1 1 2 9 18 4 7 42 

Intoxicação exógena 0 0 4 10 4 0 1 19 

Hiperglicemia 0 0 0 2 0 1 0 3 

Outros 4 1 14 52 58 71 62 262 

Ausente 2 7 46 155 71 30 48 359 

Total 10 12 70 240 185 140 150 807 

Fonte: Serviço de atendimento móvel de urgência SAMU – Pau dos Ferros/RN  

 

 

DISCUSSÃO  

  

 A pertinência das demandas é definida por um médico regulador. Ele a partir das 

condições físicas gerais do usuário define qual Unidade de atendimento será enviada. A USA 

é acionada apenas quando a reais indícios de risco à vida. Concordando com resultados de 

outros estudos, a USB foi a que mais realizou assistência aos usuários (BRASIL, 2006). 

Os homens foram a população que mais utilizou os serviços. Isto ocorre, pois quando 

acometidos por alguma morbidade, tendem a evitar a procura por atendimento médico nos 

serviços básicos de saúde, o que agrava os casos, necessitando posteriormente de uma 

assistência imediata/especializada, procurando o nível de atenção secundário. (BRASIL, 

2009).  
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 Entre as doenças de base, o que apresentou maior frequência foram as doenças 

cardiovascular/cardiopatias. No Brasil, a maior causa de mortes é decorrente da doença 

cardiovascular e estima-se que essas taxas tendem a aumentar nos próximos anos em virtude 

do envelhecimento da população e pela persistência de hábitos inadequados de alimentação e 

atividade física. (BRASIL, 2006). 

Pau dos Ferros concentrou o maior número de ocorrências. Resultado esperado por ser 

a cidade sede do serviço. As cidades vizinhas tiveram menor demanda, isto é explicado pelo 

fato dos usuários procurarem serviços locais de remoção ou através de transporte próprio. Os 

locais de ocorrência dos atendimentos mais frequentes, com exceção das transferências 

registradas no HRDCCA, foram o centro da cidade e BR 405. A identificação dos casos em 

importantes locais da cidade, indicam necessidade de trabalhos, com responsabilidade de 

diferentes órgãos da administração pública, visando ações de promoção a saúde e prevenção 

destes agravos.  

 Os atendimentos clínicos correspondem a maioria dos registros. Semelhante, os 

achados identificados no SAMU de Porto Alegre, os agravos neurológicos corresponderam a 

maioria destes seguidos dos cardiovasculares. (MARQUES; LIMA; CICONET, 2011). O 

elevado número de atendimentos a estas causas, pode ter relação com a pouca procura e/ou 

dificuldade de acesso a atenção primaria, como também a não adesão a tratamentos. Estes 

atendimentos concentraram-se na faixa etária de 55 anos, isto pode ser explicado pelo fato de 

ser uma fase preocupante, onde questões físicas, metabólicas e psicológicas estão, na maioria 

das vezes, tornando-se mais frágeis.  

  Os traumas mais frequentes estão relacionados a acidentes de transito: queda de moto 

e colisões. Deste modo percebemos que veículo mais relacionado aos acidentes é a 

motocicleta. Em estudo realizado em Londrina, os motociclistas envolvidos em acidentes de 

trânsito representaram mais de 40% dos casos.  (BASTOS; ANDRADE; SOARES, 2005). O 

presente estudo também obteve este dado, pois queda de moto apresentou 12,4%, a maioria 

dos atendimentos por trauma. Este resultado é atribuído ao aumento do uso de motocicletas 

como instrumento de trabalho, na maioria das vezes informal. Um grave problema em 

acidentes com motocicleta é que os mesmos resultam em graves ferimentos aos condutores e 

passageiros e em alto índice de óbito. (TREVISOL; BOHM; VINHOLES, 2012) 

Os atendimentos por trauma, concentrou-se em média nos 35 anos, representada 

predominantemente pelo sexo masculino. Fato este ligado a condicionantes socioculturais; 

além disso é nessa faixa etária, que a uma maior liberdade, levando possivelmente, ao 

consumo exagerado de bebidas alcoólicas e/ou drogas.  
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As lesões encontradas foram variadas: escoriações, sangramento, fraturas, hematoma, 

etc. Na maioria das fichas, mas de uma foram registradas. A multiplicidade das lesões e a 

variável gravidade do quadro clínico que se manifestam nas vítimas de trânsito tornam difícil 

o diagnóstico, muitas vezes causando lentidão no início do tratamento, na liberação do 

paciente do serviço de emergência ou na sua transferência para o hospital. Essas lesões podem 

resultar em incapacidades temporárias ou permanentes, que podem interferir na qualidade de 

vida das vítimas. (OLIVEIRA; SOUSA, 2003). 

O principal destino dos usuários, foi o hospital Regional local. Resultado já esperado 

devido ser o serviço de saúde de referência, mais próximo, como também pela quantidade e 

qualidade do serviço. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os atendimentos clínicos mais prevalentes foram os agravos neurológicos e 

cardiovasculares, mais frequentes na população do sexo feminino e com média de 55 anos de 

idade. Nos traumas, os casos mais frequentes foram queda de moto e colisão moto-carro. 

Nestes, o sexo com maior prevalência foi o masculino e média de idade de 35 anos.  

Os registros do SAMU apresentaram muitos dados ignorados. Esta limitação dificulta 

a realização de analises mais precisas sobre os agravos atendidos e sobre o serviço. 

Desta forma os resultados do estudo podem contribuir para um melhor entendimento 

do serviço, aumentando a compreensão sobre as necessidades dos usuários, permitindo o 

planejamento de ações, para melhoria do atendimento e baseado em discussões no âmbito da 

saúde coletiva, pensar em medidas de promoção e prevenção as ocorrências e grupos mais 

acometidos.  
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RESUMO: Nos processos administrativos e nas relações de trabalho, a comunicação é 

imprescindível para a troca de informações, ideias, ordens e fatos, permitindo a realização de 

ações coordenadas, minimizando as diferenças e aproximando as pessoas em prol de objetivos 

comuns. Na gerência de enfermagem, a comunicação ocorre a partir das interações 

estabelecidas pelo enfermeiro ao desempenhar as funções gerenciais no contexto do processo 

de trabalho da enfermagem, indissociado do processo assistir/intervir nos diversos espações 

de trabalho, entre eles o hospital. O objetivo do artigo foi identificar as concepções dos 

Enfermeiros de um Hospital Regional Geral, a respeito da importância da comunicação para o 

desdobramento da gerência de enfermagem no ambiente hospitalar. Trata-se de parte de um 

estudo descritivo de abordagem qualitativa, no qual participaram 17 enfermeiros que exercem 

sua profissão no hospital. Na pesquisa de campo teve-se como instrumentos de coleta de 

dados a entrevista semiestruturada e o diário de campo. Para análise dos dados e informações 

utilizou-se a análise de conteúdo a partir da história oral temática. A comunicação é de um 

importante instrumento do processo gerenciar, ela permeia as dimensões gerenciais do 

enfermeiro, tanto na educação em saúde, como na supervisão de enfermagem, nas 

negociações, na resolução de conflitos, e ainda, nos demais processos de trabalho - processo 

ensinar/apreender; assistir/intervir e processo pesquisar. Portanto, conclui-se que uma parcela 

significativa dos profissionais enfermeiros atuantes no serviço pode estar distanciada 

concepção sobre a importância da comunicação, ou baseando-se na concepção tradicional da 

chefia e das ordens, o que consequentemente resultará na fragmentação de sua gerência e 

prestação do cuidado.  

 

PALAVRAS - CHAVE: Gerência; Enfermeiro; Comunicação; Hospital.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 No exercício profissional da enfermagem percebe-se e destaca-se a importância da 

liderança, visto que é por meio dela que o enfermeiro assegura uma gerência resolutiva e 

consequentemente a melhoria da sua assistência. Assim para o êxito desta liderança, a 

comunicação torna-se essencial, uma vez que possibilita ao enfermeiro se aproximar dos 

demais profissionais da equipe, com o objetivo de perceber as ações realizadas, compartilhar 

ideias e visões, bem como criar interdependências para o progresso do trabalho (SANTOS & 

BERNARDES, 2010). Nos processos administrativos e nas relações de trabalho, a 

comunicação é imprescindível para a troca de informações, ideias, ordens e fatos, permitindo 
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a realização de ações coordenadas, minimizando as diferenças e aproximando as pessoas em 

prol de objetivos comuns (SANTOS et al., 2011). 

Na gerência de enfermagem, a comunicação ocorre a partir das interações 

estabelecidas pelo enfermeiro ao desempenhar as funções gerenciais no contexto do processo 

de trabalho da enfermagem, indissociado do processo assistir/intervir nos diversos espações 

de trabalho, entre eles o hospital.  

A comunicação da enfermagem comumente é desenvolvida pelos enfermeiros 

caracteriza-se pela elaboração e orientação com relação a normas e rotinas, avaliação de 

desempenho dos funcionários da equipe de enfermagem, redação de memorandos, elaboração 

das escalas de trabalho e tantas outras formas de pôr-se em sintonia com as pessoas por meio 

de mensagem face a face, escritas, telefônicas e informatizadas (LOPES NETO, 2002). 

No entanto, a comunicação nem sempre é bem sucedida na gerência de enfermagem, 

pois alguns conflitos no processo comunicativo podem surgir, por exemplo: ausência de 

valorização profissional do superior direto aos enfermeiros, a falta de honestidade nas 

relações interpessoais, ausência de críticas construtivas do desempenho profissional, 

problemas de comunicação com outras áreas, não acolhimento das opiniões dos enfermeiros e 

falta de reconhecimento do trabalho.  

Outro problema diz respeito à centralização do processo decisório na chefia de 

enfermagem que obstrui o fluxo de comunicação, ocasionando demora na tomada de decisão, 

distorções nas informações, prejudicando a agilidade e a operacionalização do processo de 

trabalho (JERICÓ et al., 2008). 

Assim, é importante ressaltar que comunicação e informação são conceitos 

interdependentes na ação gerencial do enfermeiro, porém diferem em sua essência. A 

informação possui caráter formal, impessoal, e não é influenciada por emoções, expectativas e 

percepções. A comunicação, por outro lado, envolve sentimento, podendo representar 

experiências compartilhadas (MARQUIS & HOUSTON, 2005). 

Desse modo, compete ao enfermeiro gerente muito mais do que transmitir informações 

relativas aos assuntos ligados à administração do serviço. Na qualidade de emissor, o 

enfermeiro deve buscar uma relação próxima com os membros da sua equipe, pois ao se 

comunicar ele favorece o processo de interação social, podendo mobilizar e aproximar as 

pessoas visando à cooperação e integração no cotidiano de trabalho (SANTOS et al., 2011). 

O objetivo desse estudo é identificar as concepções dos Enfermeiros de um Hospital 

Regional Geral, a respeito da importância da comunicação para o desdobramento da gerência 

de enfermagem no ambiente hospitalar.  
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MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa e de caráter descritivo em um 

Hospital Regional localizado na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte.  

Participaram do estudo 17 enfermeiros que exercem sua profissão no espaço do 

referido hospital. Como critério de inclusão tem-se os enfermeiros que atuam no hospital 

regional no mínimo de um ano. Os critérios de exclusão foram: a) Afastamento devido a 

licenças, férias, não querer participar da pesquisa; b) Enfermeiros provisórios e estagiários; c) 

e enfermeiros que atuem na chefia e coordenação.  

Como técnica de coleta de dados e informações foi usada à entrevista semiestruturada, 

com perguntas abertas e diário de campo, para registro de impressões durante as entrevistas. 

As mesmas foram gravadas, transcritas e posteriormente analisadas utilizando a técnica de 

análise de conteúdo a partir da história oral temática. O estudo seguiu todos os preceitos 

éticos e tem parecer aprovado do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte sob registro CAAE nº 12533813.7.0000.5294, Folha de Rosto 

nº299.420. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização dos colaboradores/atores 

 

 Quanto à caracterização dos colaboradores/atores do estudo trazemos as categorias: 

SEXO, IDADE, ESTADO CIVIL, TITULAÇÃO E TEMPO DE SERVIÇO. 

 

RELATIVO AO SEXO 

Dos 17 enfermeiros entrevistados, 04 (23,5%) enfermeiros pertencem ao sexo masculino e 

13 (76,5) ao sexo feminino, resultado que mostra a maior quantidade de profissionais do sexo 

feminino, mas podemos destacar a inserção dos profissionais do sexo masculino na enfermagem 

que vem aumentando ao longo dos tempos Dias (DIAS, 2011). 

 

RELATIVO À IDADE 

Dos 17 (100%) enfermeiros entrevistados, 07 (41,1%) apresentam de 40 a 49 anos, 05 

(29,4%) apresentam 50 anos ou mais, 03 (17,6%) apresentam de 30 a 39 anos, 02 (11,7%) 

apresentam entre 20 e 29 anos de idade. A idade mínima foi de 28 anos, já a máxima encontrada 

foi de 57 anos. Identificou-se uma média de idade de 45,1anos.  
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RELATIVO AO ESTADO CIVIL 

Com relação ao estado civil a maioria absoluta e de casados com 11 (64,7%) dos 

entrevistados, seguidos por solteiros 04 (23,5%) dos entrevistados e divorciados com 02 (11,8%) 

entrevistados. Esse dado vai de encontro à pesquisa de Castro (2007) quando (56%) dos 

entrevistados eram casados. 

 

RELATIVO À TITULAÇÃO 

Com relação à titulação, a maioria dos enfermeiros 15 (88,2%) tem especialização nas 

mais diversas áreas, apenas 02 (11,8) não tinham especialização. Nenhum dos 17 entrevistados 

tinha mestrado ou doutorado.  

 

RELATIVO AO TEMPO DE SERVIÇO 

Dentre os enfermeiros pesquisados 08 (47%) trabalham há um intervalo de tempo variante 

de 01 e 05 anos, seguidos pelos que trabalham de 06 a 10 anos, que são 03 (17,6%) e os que 

trabalham entre 11 a 15 anos também em número de 03 (17,6%), e 03 (17,6) que atuam como 

enfermeiros há 16 anos ou mais.  

 

A Concepção do Processo Comunicativo pelos Enfermeiros 

 

A comunicação pode ser conceituada como um processo interpessoal que deve 

atingir o objetivo dos comunicadores, pressupor conhecimentos básicos de comunicação, 

possuir consciência do verbal e do não–verbal nas interações, atuar com clareza e 

objetividade, promover o autoconhecimento na busca de uma vida mais autêntica. (PERES; 

CIAMPONE, 2006). 

 A competência comunicativa é fundamental para que o enfermeiro conquiste 

relações profissionais e pessoais mais significativas, maior autoconsciência e aceitação das 

diferenças, ampliação dos caminhos de ensino e da pesquisa e conquista de um bem–estar 

para toda a equipe.  

Nesta perspectiva quando questionados os enfermeiros sobre a importância da 

comunicação para o desdobramento da gerência de enfermagem no ambiente hospitalar 

obteve-se as seguintes respostas: 

 

É tudo, se você não tiver uma boa comunicação com a equipe, como é que 

você vai trabalhar não é? tem que ter um bom relacionamento e uma boa 

conversa (Enfermeiro A). 

 

É muito importante, o gerente que ter uma linguagem clara, confiante no que 

fala, ele tem que demostrar conhecimento para que ele possa ter uma boa 

comunicação com a equipe, ele tem que falar com respeito com todos os 

profissionais respeitando a hierarquia do setor (Enfermeiro F).  
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É muito importante, a equipe tem que estar em união, com bom 

relacionamento, sem nenhuma divergência em rumo à um mesmo objetivo, 

prestar uma boa assistência aos pacientes (Enfermeiro G).  

 

É essencial, por que na verdade é através da comunicação que estabelecemos 

vínculos e podemos trabalhar da melhor forma possível, se não houver 

comunicação à equipe não trabalha ou trabalha de forma individualizada 

(Enfermeiro N).  

 

Ao analisar os discursos supracitados é possível perceber que os enfermeiros A, F, G e 

N além de reconhecerem a importância da comunicação ressaltam a valorização do respeito e, 

consequentemente das relações interpessoais entre os demais profissionais, fundamentando a 

efetividade da comunicação para o desdobramento da gerência de enfermagem a partir da 

construção de vínculos sólidos, que permitam a consolidação de um processo comunicativo 

efetivo e completo, a fim de assegurar um objetivo em comum entre os profissionais do 

ambiente hospitalar, a assistência ao usuário.  

 No entanto, as concepções sobre a importância do processo comunicativo dentro de 

uma instituição hospitalar pública são as mais diversas possíveis, desta forma podendo variar 

entre os profissionais de tal instituição. Para tanto, apresenta-se as seguintes falas:  

 

É fundamental, sem comunicação não há trabalho (Enfermeiro B). 

 

É tudo, sem comunicação não tem como até por que trabalhamos em equipe 

(Enfermeiro C). 

 

É de grande importância à comunicação com os colegas enfermeiros com os 

técnicos, com equipe multiprofissional, é muito importante a comunicação 

(Enfermeiro D). 

 

É muito importante, mas às vezes a gente até esquece essa comunicação, 

mas é muito importante à comunicação no ambiente hospitalar (Enfermeiro 

E). 

 

Sim eu me comunico com equipe, sem comunicação nada funciona 

(Enfermeiro K). 

 

 

As impressões anunciadas nas falas acima citadas demonstram que os Enfermeiros B, 

C, D, E e K identificam a importância da comunicação, e até caracterizam o seu valor 

referindo nada funcionar sem sua existência, no entanto, seus discursos não apresentam 

elementos e/ou instrumentos que figurem a comunicação como ferramenta capaz de 

proporcionar o desdobramento do processo gerencial do enfermeiro, isto é, não está 
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materializada a forma como a comunicação é conduzida na rotina hospitalar por estes 

profissionais, como é utilizada para a resolução de conflitos no serviço.  

Contudo, outras opiniões relacionadas à importância da comunicação para o 

desdobramento da gerência de enfermagem foram registradas, e estão elas expressas nas 

seguintes respostas: 

 

A comunicação não só pra o desdobramento da gerência, mas sim em todo o 

desenvolver da assistência é importante que tenha essa comunicação, não só 

da equipe de enfermagem, do enfermeiro e dos técnicos, mas sim de toda 

equipe do hospital (Enfermeiro L). 

 

É de grande importância, pois você saber se comunicar com o profissional, 

você saber lidar com ele é muito importante, por que você precisa do técnico 

e do auxiliar de enfermagem como um aliado e não só delegar funções, você 

tem que saber se comunicar com clareza pra não deixa dúvidas 

principalmente em questão de medicamentos (Enfermeiro M). 

 

É muito importante, a comunicação é importante pra tudo, procuro sempre 

conversar com minha equipe orientando e tirando dúvidas (Enfermeiro P). 

 

A comunicação ela e fundamental essa comunicação tem que existir, pra 

quer as coisas andem de uma forma clara, e importante de mais essa questão 

de passagem de plantão de um turno pra outro, e importante além da 

passagem do plantão o trabalho em equipe e que dentro da equipe quando 

alguém tiver dúvida deve procurar o outro pra facilitar o trabalho através da 

comunicação (Enfermeiro Q).   

 

É perceptível que os Enfermeiros L, M, P e Q apresentaram concepções semelhantes 

com relação à importância da comunicação, e que além do reconhecimento articulam a sua 

ligação com a assistência prestada, ou seja, eles têm a consciência que para a gerência de 

enfermagem, a competência da comunicação é essencial, visto que para organizar o ambiente 

de trabalho é indispensável comunicar-se, a fim de estabelecer metas, canalizar energias e 

identificar e solucionar problemas, aprender a comunicar-se com eficácia é crucial para 

incrementar a eficiência de cada unidade de trabalho.  

Evidenciamos ainda a fala do Enfermeiro L, no qual explicita claramente a 

indissociabilidade entre o processo gerenciar e o processo assistir/intervir, compreendendo 

que a comunicação é um instrumento do processo gerenciar de enfermagem. 

Cabe ainda ressaltar, a acerca dos discursos anteriormente citados, um elemento muito 

importante que foi colocado pelos Enfermeiros M, P e Q, o esclarecimento de dúvidas dos 

demais membros da equipe, pois enquanto gerente o enfermeiro deve estar apto a mediar 

conhecimentos da área aos profissionais de sua equipe, assegurando um de seus processos de 

trabalho que é o ensinar/aprender da enfermagem, processo intrínseco ao processo gerencial, 
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fortalecendo desta forma o bom desempenho de seu trabalho e consequentemente assegurando 

a assistência de qualidade aos seus clientes.  

A comunicação é de um importante instrumento do processo gerenciar, ela permeia as 

dimensões gerenciais do enfermeiro, tanto na educação em saúde, como na supervisão de 

enfermagem, nas negociações, na resolução de conflitos, e ainda, nos demais processos de 

trabalho - processo ensinar/apreender; assistir/intervir e processo pesquisar. 

 

CONCLUSÕES 

 

 A comunicação configura-se como um princípio de grande importância para o 

processo gerencial do enfermeiro, pois ultrapassa o plano das palavras e do conteúdo, e 

comtempla a escuta atenta, o olhar, as práticas e a postura. Neste sentido, a partir da análise 

dos resultados alcançados foi possível perceber que embora os enfermeiros reconheçam a 

importância de comunicar-se, a maioria deles não reconhecem elementos próprios do 

processo comunicativo e, geralmente, reduzem tais elementos a fala direta entres 

profissionais, esquecendo que a comunicação pode acontecer mesmo quando não há contato 

presencial com os demais membros da equipe, ou seja, uma comunicação assegurada através 

dos registros de procedimentos ou cuidados.  

 Portanto, conclui-se que uma parcela dos profissionais enfermeiros atuantes no serviço 

pode estar distanciada da real concepção sobre a importância da comunicação, e/ou ancoradas 

na concepção tradicional da chefia e das ordens e, neste sentido, executando-a 

inadequadamente, o que consequentemente resultará na fragmentação de sua gerência, e na 

prestação do cuidado.  

No entanto, percebe-se que a falta de elementos, ou reconhecimento da comunicação 

propriamente pode ser revertida, para tanto, recomenda-se o desenvolvimento de outros 

estudos que identificar mais a fundo as necessidades de comunicação dos profissionais, e 

ainda a realização de capacitações que proporcionem a superação desta fragilidade através da 

estratégia de Educação Permanente em Saúde, de parceiras entre Hospital e Universidade, 

onde cursos e capacitações podem ser realizados, seja na modalidade à distância, 

semipresencial e presencial.   
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CONVOLVULACEAE Juss. DA FLORESTA NACIONAL (FLONA) DE 

ASSÚ, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 

 

Francisca Irlana Gomes Nolasco1, Ramiro Gustavo Valera Camacho2, Andressa Karla Alves de Lima3, 

Virton Rodrigo Targino de Oliveira4. 
 

 

RESUMO: O Brasil possui uma das floras mais ricas do planeta. A família Convolvulaceae Juss. 

Destaca-se nesse cenário sendo a terceira maior família de plantas angiospérmicas do mundo, 

formada por 55 gêneros e 1.930 espécies. No Brasil a família ocupa até o momento entre os grupos  

importantes da flora Brasileira, e dai  a importância do conhecimento para a flora potiguar. Na 

caatinga, bioma predominante do Nordeste brasileiro, as leguminosas destacam-se como recurso 

alimentício, sendo importantes economicamente para o sustento das famílias sertanejas. Sendo um 

dos biomas mais ameaçados do Brasil, o levantamento e o reconhecimento dessas espécies no bioma 

surge como alternativa indispensável a ampliação do conhecimento sobre o grupo, visando o seu uso 

sustentável e a sua conservação. Assim, o presente estudo objetiva realizar o levantamento 

taxonômico de Convolvulaceae Juss. e a análise de agrupamento e similaridade da família na Floresta 

Nacional de Assú (FLONA), Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil. Os estudos de campo serão 

realizados nos meses fevereiro a junho de 2015, e consistirão basicamente na observação in loco, 

registro de informações e imagens e coleta de material botânico. No laboratório esse material será 

prensado e herborizado segundo técnicas usuais, seguindo-se a isso o tratamento taxonômico em 

laboratório. A análise de agrupamento e similaridade florística consistirá no levantamento das 

espécies pertencentes a família através dos trabalhos de campo descritos acima, e na comparação 

dessa flora com a de outras regiões de caatinga através de trabalhos publicados. Espera-se com a 

execução desta proposta, o registro de diferentes gêneros e espécies pertencentes à família, inclusive 

a detecção de novos registros de representantes nos níveis genérico e/ou específico de 

Convolvulaceae para a flora potiguar; ampliando-se, portanto, o conhecimento sobre a ocorrência e 

distribuição geográfica da família. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Flora Potiguar; Convolvulaceae; Semiárido; Unidades de Conservação. 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

            

O Brasil possui uma das floras mais ricas do planeta. De acordo com dados publicados 

recentemente na Lista de Espécies da Flora do Brasil (2012), o país apresenta 31.614 espécies 

angiospérmicas, 50% delas endêmicas (GIULLIETI, 2010). A família Convolvulaceae Juss. destaca-

se nesse cenário sendo entre as família de plantas angiospérmicas do mundo descritas. No Brasil a 

família ocupa o topo da lista com uma lista de espécies catalogadas até o momento (FORZZA et al., 

2010). 

           A família apresenta distribuição cosmopolita, podendo ser encontrada em quase todos os 

ambientes, inclusive os aquáticos (QUEIROZ, 2009). Essa ampla distribuição confere à família uma 

relevante importância ecológica, já que se configuram como espécies dominantes em diversos 

ambientes. São caracterizadas como ervas, arbustos, árvores, trepadeiras ou holoparasitas (Cuscuta 

L.), com látex ocasionalmente presente, folhas alternas, simples ou raramente compostas, sem 

estípulas. A inflorescência é cimosa e às vezes reduzida a uma única flor que é dialissépala a 
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raramente gamossépala, gamopétala, plicada, rotácea, campanulada, hipocrateriforme ou 

infundibuliforme, com nervura mesopétala geralmente proeminente, estames (5) epipétalos, ovário 

súpero e fruto capsular (Austin 2004). Na caatinga, bioma predominante do Nordeste brasileiro, as 

leguminosas destacam-se como recurso alimentício, sendo importantes economicamente para o 

sustento indireto das famílias sertanejas, que são utilizadas como pastagem natural, recurso medicinal 

entre outros (QUEIROZ, 2009). Embora seja considerada uma das famílias mais ricas na composição 

da flora da caatinga (SAMPAIO et al., 2002), os estudos sobre a diversidade de Convolvulaceae no 

bioma são recentes e ainda incipientes (BURIL, 2009; JUNQUEIRA e SIMÃO-BIANCHINI, 2006). 

Todavia, a importância dessa família na caatinga está além de sua representatividade em número de 

espécies. REIS et al. (2006) sugerem, também, que esta é uma importante fonte de recursos para a 

fauna típica desse ambiente. De acordo com a literatura consultada, a família Convolvulaceae Juss. é 

família que exibe uma boa riqueza de diversidade no Brasil. A família foi descrita em 1789 por Jussieu 

na obra Genera Plantarum e desde então poucas modificações foram realizadas quanto à sua 

delimitação, sendo considerada uma família monofilética (Standley & Williams 1970, Austin & 

Cavalcanti 1982, Simão-Bianchini 1998, Judd et al. 1999, Stefanović et al. 2002, 2003); segundo 

Judd et al. (1999) é formada por 55 gêneros e 1.930 espécies. A distribuição das espécies concentra-

se nas regiões tropicais e subtropicais, com poucos representantes nas zonas temperadas (Heywood 

1993). No Brasil, são predominantes em áreas abertas como cerrado e caatinga, onde as espécies 

apresentam características morfológicas bastante marcantes do semi-árido. Desta forma espera-se 

com a execução desta proposta, o registro de diferentes gêneros e espécies pertencentes à família, 

inclusive provavelmente a detecção de novos registros de representantes nos níveis genérico e ou 

específico de Convolvulaceae para a flora potiguar; ampliando-se, portanto, o conhecimento sobre a 

ocorrência e distribuição geográfica da família. O estudo também propiciará, a ampliação do acervo 

de Convolvulaceae Juss. no herbário MOSS bem como a atualização das identificações das coleções 

da família nesse acervo, além da coleção depositada no Laboratório de Ecologia e Sistemática Vegetal 

(LESV) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e, em especial, contribuirá para 

o conhecimento sobre a taxonomia de Convolvulaceae Juss. para a flora potiguar e da região Nordeste 

do Brasil e da família como um todo. A caatinga é um dos biomas mais agredidos do Brasil, um dos 

menos protegidos e também um dos menos estudados, desta forma o levantamento e o 

reconhecimento dessas espécies na natureza tornam-se indispensáveis não só pela relevante 

importância econômica que apresentam, mas também como alternativa indispensável a ampliação do 

conhecimento sobre o grupo, visando o seu uso sustentável e a sua conservação. Apesar de existir 

uma vasta literatura sobre o grupo para o Brasil, muito ainda precisa ser pesquisado haja vista que o 

número total de espécies catalogadas até agora correspondem apenas a cerca de 55% a 65% das 

estimativas publicadas recentemente para plantas e fungos brasileiro (FORZZA; LEITMAN, 2010). 

Esse estudo vem, portanto contribuir com o conhecimento sobre a flora do país e particularmente do 

Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Local do estudo 

  
 O estudo foi desenvolvido na Floresta nacional de Assú (FLONA), uma área de preservação ambiental 

que ocupa cerca de 218 hectares, localizada no município de Assú, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil 

(ICMBIO, 2013). Segundo o SNUC (2000) uma Floresta Nacional pode ser definida como sendo uma “área 

com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas”. Na FLONA de Assú predomina a vegetação 

de caatinga, característica do semiárido brasileiro e é uma área relevante para conservação e preservação do 

semiárido potiguar. 
 

Estudos de Campo e Laboratório 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 169



O estudo de Campo foi realizado no mês de julho de 2015, e consistiu basicamente na 

observação in loco, registro de informações e imagens e coleta de material botânico. Durante a 

incursão foram coletados espécimes férteis (com flores e/ou frutos) de todos os representantes da 

família em estudo que forem encontrados e coletados no local. Para cada espécie identificada foram 

coletados amostras de material vegetal, estimando-se para cada incursão um valor médio de 5kg. Esse 

material foi prensado e herborizado segundo as técnicas usuais descritas por Bridson & Forman 

(2004) seguindo-se a isso o tratamento taxonômico em laboratório. As exsicatas produzidas foram 

incorporadas ao acervo do Laboratório de Ecologia e Sistemática Vegetal – LESV (com coleção 

botânica ainda não indexada) do departamento de Ciências Biológicas da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN). Duplicatas serão enviadas ao Herbário Dárdano de Andrade-Lima 

(MOSS) da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), em Mossoró. As análises 

morfológicas foram procedidas no LESV com base no material coletado em campo, na literatura 

especializada e em exsicatas presentes em ambos os herbários citados acima.  

 

Analise de Agrupamento e Similaridade 

 

A análise de agrupamento e similaridade florística consistiu no levantamento das espécies 

pertencentes a família Convolvulaceae Juss. através dos trabalhos de campo descritos acima, e na  

comparação dessa flora com a de outras regiões de caatinga através de trabalhos publicados. 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a visita realizada à Floresta Nacional de Assú do mês de julho e com base em 

trabalhos realizados anteriormente no local, foram identificadas cinco espécies pertencentes a família 

Convolvulaceae, sendo estas integrantes dos gêneros Ipomoea, Jacquemontia e Merremia. 

Ipomoea é um gênero que possui entre 600 e 700 espécies com distribuição cosmopolita e é o 

gênero com maior riqueza específica pertencente à família Convolvulaceae (Ferreira 2009, apud 

austin 1997). Segundo Barbosa (2012) apud Simão-Bianchini (1998) é um gênero que tem como 

característica plantas geralmente trepadeiras, com folhas simples, inteiras ou lobadas, parecendo 

compostas. Apresentam flores notáveis, vistosas, que são hermafroditas, actinomorfas, isostêmones, 

e possuem ovário súpero. O estilete nesse gênero é encimado por dois estigmas esféricos. Possuem 

frutos de capsula valvar com cálice aderente. Barbosa et al (2012) afirma ser o ipomoea o maior 

gênero de Convolvulaceae, onde este apresenta uma enorme variedade morfológica e um número 

elevado de táxons. Distribui-se amplamente por grandes regiões, abrangendo toda a região tropical e 

estende-se até as regiões subtropicais. 

O gênero Jacquemontia é representado por plantas perenes ou anuais, em geral subarbustos, 

ocorrentes principalmente na América tropical, com poucas espécies na Ásia tropical, Austrália e 

África (Rhui-Cheng & Staples, 1995, apud Moreira, 2014). Moreira (apud Staples e Brummitt 2007, 

Staples et al. 2008) diz ainda que este é um gênero que compreende cerca de 120 espécies. 

Piedade-kiill e Ranga (2000) apud Groth (1991) dizem que as espécies de Jacquemontia, 

apresentam caules volúveis e de rápido crescimento que acabam formando densos emaranhados, 

dificultando principalmente a colheita, o que pode causar inúmeros problemas em culturas agrícolas. 

Merremia, por sua vez, possui aproximadamente 60–80 espécies ocorrentes nos trópicos e 

subtrópicos de ambos os hemisférios (Ferreira e Miotto ,2013, apud Austin, 1982). Possui folhas 

lobado-palmadas, alternas. Flores diclamídeas, hermafroditas, súpero-ovariadas e isostêmones. Esse 

gênero pode ser prontamente reconhecido pelo típico caráter de suas anteras que se apresentam 

torcidas (Barbosa, 2012, apud Ferrer- Pereira et al., 2010). Barbosa (2012) esclarece ainda que as 

espécies desse gênero podem crescer abundantemente em áreas abertas, zonas urbanas e zonas rurais. 

As espécies encontradas pertencentes ao gênero Ipomoea foram Ipomoea nil e Ipomoea 

bahiensis. 
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Ipomoea nil (L.) Roth., Catal. Bot. 1: 36. 1797. 

 

Lianas, caule cilíndrico, hirsuto, tricomas dourados. Folhas subtrilobadas, ovais, base cordada, 

ápice acuminado; pecíolo 6-8,5cm compr., hirsuto. Inflorescência tirso frondoso, inflorescências 

parciais cimeiras umbeliformes, 1-3 flores; pedúnculo axilar 6,5-8cm compr. Flores azuis, fauce alva; 

sépalas externas lanceoladas, acuminadas, membranáceas, hirsutas, tricomas eretos, longos na base, 

sépalas internas iguais, lanceoladas, margem ciliada, glabrescentes; corola infundibuliforme, glabra, 

5-5,5cm compr.; estiletes 5, heterodínamos, estilete 1, estigmas 2, capitados. Fruto não observado. 

 

            Ipomoea bahiensis Willd. ex Roem & Schult. Syst. Veg. 4: 789. 1819.  

 

Ervas volúveis, glabras; látex reduzido, hialino. Folhas alternas, ovais, base cordada, ápice 

acuminado, margem inteira, glabrescentes, membranáceas; pecíolo 5-7cm compr., glabro; nectários 

em depressões perfuradas. Inflorescência tirso frondoso, inflorescências parciais cimeiras contractas, 

umbeliformes, 5-7. Flores vistosas, roxas, fauce vinácea; sépalas externas ovais, cartáceas, margem 

mais clara, glabras, sépalas internas oblongas, glabras, maiores que as externas; corola 

infundibuliforme, tubo ca. 4,2-5cm compr.; estames 5, didínamos; estilete 1, ca. 1,5cm, estigmas 2, 

globosos. Fruto cápsula ovóide, glabra. 

 

Do gênero Jacquemontia também foram catalogadas duas espécies Jacquemontia gracillima 

(Choisy) e Jacquemontia evolvuloides (Moric.). 

 

Jacquemontia gracillima (Choisy) Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 16: 541. 1893.  

 

Ervas prostradas ou volúveis; ramos amarelo-esverdeados, pilosos, tricomas estrelados 4-5-

radiados, iguais entre si; entrenós 2,0-4,2cm compr. Folhas com pecíolo 1- 5mm compr.; lâminas 0,8-

3,6x0,4-0,9cm, elípticas a lanceoladas, às vezes lineares, ápice agudo, múcron 0,4-1mm, base 

cuneada a aguda, face adaxial pubescente, tricomas esparsos, (3-)4-radiados em ambas as faces, face 

abaxial com nervuras salientes, nervação broquidódroma 3-4 pares de nervuras secundárias, alternas. 

Monocásios axilares laxos, 1-3 flores; pedúnculos primários 1,3-2,1cm compr., os secundários 

ausente; bractéolas 0,9-2x0,1-0,4mm, lineares, ápice acuminado, tricomas 4-radiados; pedicelo 2-

5mm compr. Sépalas externas 3-4,3mm compr., arredondadas, ápice arredondado a agudo, 

pubescentes, estrelados 4-radiados margem ciliada, nervação conspícua, sépalas internas subiguais, 

4-6mm compr.; corola 6-7,5mm compr., infundibuliforme, alva, áreas mesopétalas glabras. Cápsulas 

subglobosas, 3,7-5 mm compr.; sementes 2 por fruto, 2,2-4mm diâm, glabras, verrucosas, negras, alas 

imperseptivel. 

 

Jacquemontia evolvuloides (Moric.) Meisn., in Mart. Fl. bras. 7: 307. 1869.   

 

Ervas volúveis anuais; ramos esverdeado-amarelados a ferrugineos, esparso pubescentes, 

tricomas estrelados 3-radiados e glandulares; entrenós 0,4-2,9cm comp. Folhas com pecíolo 1-7mm 

compr.; lâminas 0,8-3,3x0,2-0,4cm, ovais, oblongas ou elípticas, ápice agudo, mucron 0,5-2mm, base 

arredondada a cordada, sinus 3-5mm compr., face adaxial vilosa, esverdeada, nervuras nitidamente 

sulcadas, face abaxial tomentosa, nevuras salientes, nervação broquidódroma, 5-6 pares de nervuras 

secundárias, alternas. Monocásios axilares laxos, 1-3 flores; pedúnculos primários 2,3- 5cm compr., 

os secundários ausentes; bractéolas 1,1-2,6xca. 0,15mm, lineares, ápice acuminado, tricomas 

glandulares; pedicelo ca. 3,5mm compr. Sépalas externas 3-5,1mm compr., lanceoladas, ápice 

acuminado, pubescentes a glabras, tricomas estrelados e glandulares, ciliadas, sépalas internas  
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subiguais, 3,8-4,6mm compr.; corola 2-2,5cm compr., 0,7-1,3cm diâm., infundibuliforme, lilás, áreas 

mesopétalas glabras. Cápsulas subglobosas, 3,5-5 mm compr.; sementes 2 por fruto, 1,2-2,2mm diâm, 

glabras, verrucosas, redondas, amareladas, alas 0,2mm. 

 

Apenas uma espécie pertencente ao gênero Merremia foi catalogado, sendo ela Merremia 

aegyptia(L.). 

Merremia aegyptia(L.) Urb., Symb. Antill. 4: 505. 1910.  

 

Lianas, caule cilíndrico convoluto, piloso; látex leitoso. Folhas palmadas, 5-folioladas, 

folíolos lanceoladaos, ápice agudo, margem lisa, densamente lanosos, tricomas longos, dourados, 

folíolos maiores 4-4,5cm compr., folíolos menores 2-2,5cm compr.; pecíolo 3,3-3,6cm compr. 

Inflorescência tirso, frondoso, composto por cimeiras dicasiais, axilares, 5-7 flores; pedúnculo longo, 

12-14,5cm compr. Flores sépalas externas e internas homogêneas, lanceoladas, base subcordada, 

ápice agudo, densamente lanosa, tricomas muito longos 3-6mm compr., dourados, aglomerados na 

base das sépalas; corola campanulada, creme, 1,4-2,5cm compr., área mesopétala glabra; estames 5, 

didínamos, anteras alvas, retorcidas em forma de espiral após a antese, estilete 1, estigmas 2, alvos a 

róseos. Fruto cápsula, ovóide a elipsóide. 

As espécies encontradas na Floresta Nacional de Assú (FLONA) coincidem com as mesmas 

encontradas por outros trabalhos realizados por outros pesquisadores em outros locais. Barbosa et al 

(2012) em um levantamento realizado no sítio Imbaúba no Estado da Paraíba, também obteve sucesso 

na coleta das espécies Ipomoea bahiensis, Ipomoea nil e Merremia aegyptia, além de diversas outras 

espécies. 

Moreira (2014) obteve um grande número de espécies pertencentes ao gênero Jacquemontia 

em seu estudo sobre tal gênero nos estados de Goiás e Tocantins. Dentre as espécies coletadas nessa 

pesquisa estão Jacquemontia gracillima (Choisy) e a Jacquemontia evolvuloides (Moric.), ambas 

também encontradas neste trabalho na Floresta Nacional de Assú. 

O baixo número de espécies observadas neste trabalho pode estar relacionado a época de ida 

a campo e coleta do material, visto que essa se deu no mês de julho apresentando um período seco e 

pós chuva. Portanto, faz-se necessária novas visitas e observações ao local em vários períodos do ano, 

inclusive na época de chuvas, para a obtenção de um melhor e mais diversificado resultado. 
 

 

 

CONCLUSÃO  

 

No total cinco espécies foram encontradas na Floresta Nacional de Assú (FLONA) no período 

de ida à campo, Ipomoea nil, Ipomoea bahiensis, Jacquemontia gracillima (Choisy), Jacquemontia 

evolvuloides (Moric.) e Merremia aegyptia (L.). As espécies pertencem aos gêneros Ipomoea, 

Jacquemontia e Merremia. 

Por ter sido realizada somente uma visita a campo e visto que essa se deu em período pós 

chuvas, faz-se necessário novos estudos, mais detalhados e com mais frequência para ter-se um 

melhor e mais seguro resultado. 
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CUIDADOS DOMICILIARES COM A ÁGUA DE CONSUMO HUMANO E AS 
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RESUMO: Refere-se a uma pesquisa descritivo-exploratória, com abordagem quantitativa. 

Que procurou identificar os cuidados domiciliares com a água destinada ao consumo humano 

no bairro Beira Rio, comunidade da periferia da cidade de Pau dos Ferros/RN. A coleta dos 

dados ocorreu mediante a aplicação de questionário com 131 chefes de família do referido 

bairro. Os dados foram organizados em tabelas e a análise por meio de estatística descritiva. 

Os resultados apontam que os participantes tem idade entre 38 a 57 anos, sendo mulheres a 

maioria dos entrevistados, com renda familiar de 2 salários mínimos. Em relação ao tempo de 

moradia tendo a média apresentada é de 10 anos, sendo que o menor tempo é de 3anos e o 

maior de 40 anos. No que diz respeito às formas de armazenamento da água para consumo 

humano, os dados mostram que 93,1% dos participantes armazenam água. Em relação aos 

cuidados com a água de consumo observou-se que 52,65% dos participantes têm cuidados 

com a água de beber e, quando indagados se recebiam alguma informação sobre os cuidados 

com a água 77,86% dos participantes afirmaram que não recebiam nenhum tipo de 

informação e 22,13% disseram que recebiam. Considerando os problemas de falta de água e 

uma estiagem prolongada nesta região do semiárido nordestino, os dados da pesquisa 

mostram que os indivíduos têm a necessidade de armazenar água para consumo, e diante disso 

encontram dificuldades para cuidar e tratar dessa água. 

PALAVRAS CHAVES: Consumo Doméstico de Água; Consumo de Água; Abastecimento de 

Água; Armazenamento da Água; Cuidados Domiciliares com a Água. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A água é um dos recursos hídricos essenciais para a sobrevivência dos seres vivos, 

sejam eles animais ou vegetais. Isso se deve ao fato de que nas pessoas a água representa 70% 

no seu peso total, e em alguns seres aquáticos, esse percentual chega a 98%. Para Bacci e 

pataca (2008), a presença ou ausência de água escreve a história, cria culturas e hábitos, 

determina a ocupação de territórios, vence batalhas, extingue e dá vida às espécies, determina 
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o futuro de gerações. Nosso planeta não teria se transformado em ambiente apropriado para a 

vida sem a água. Desde a sua origem, os elementos hidrogênio e oxigênio se combinaram para 

dar origem ao elemento-chave da existência da vida. 

Não há como negar que a água é um dos bens mais importantes que a natureza oferece 

a humanidade, pois somos dependentes dela não apenas para beber, mas também para a 

maioria das atividades diária, sendo ela de fundamental importância para a nossas vidas. Para 

que a água seja considerada de qualidade é de suma importância que atenda aos padrões de 

potabilidade e segurança para que não ocorram patologias devido à sua contaminação. 

(BRASIL, 2005; AMARAL et al, 2003) 

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) (2001), as populações têm o 

direito ao acesso a um suprimento adequado e seguro de água potável. A oferta não deve 

representar risco significativo à saúde do indivíduo e da comunidade. Devendo está disponível 

continuamente, em quantidade suficiente, a um custo acessível, para atender as necessidades 

domésticas. Assim, qualidade, quantidade, continuidade, cobertura e custo são conceitos 

fundamentais para se definir o abastecimento de água para o consumo humano. 

Assim, é direito do cidadão receber as informações necessárias sobre a qualidade da 

água que consome, além de informações sobre os cuidados domiciliares. Este direito é 

estabelecido pelo Decreto nº. 5.440 de 04 de Maio de 2005, que define como devem ser os 

procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui 

mecanismos e instrumentos para a divulgação de informação à população sobre a qualidade 

de água para consumo humano (BRASIL, 2005). 

Ainda, segundo a Portaria nº. 518 de 25 de Março de 2004, que estabelece os 

procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade, define-se como água potável “a água 

para consumo humano cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos 

atendam ao padrão de potabilidade e que não ofereça riscos à saúde”; sendo o sistema de 

abastecimento de água para consumo humano as instalações composta por conjunto de 

obras civis, materiais e equipamentos, destinada à produção e à distribuição canalizada de 

água potável para populações, sob a responsabilidade do poder público, mesmo que 

administrada em regime de concessão ou permissão. Quando este sistema não é suficiente 

para a demanda por água, é necessário fazer uso de solução alternativa de abastecimento de 

água para consumo humano, que é toda modalidade de abastecimento coletivo de água 

distinta do sistema de abastecimento de água, incluindo, entre outras, fonte, poço comunitário, 
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distribuição por veículo transportador, instalações condominiais horizontais e verticais. 

(BRASIL, 2004). 

   Entretanto, hábitos domiciliares incorretos no manejo da água de consumo humano 

podem afetar a saúde de quem as consome e à medida que a estiagem aumenta vem se 

intensificando a necessidade de se armazenar cada vez mais água, sendo assim o usuário tem 

a sua parcela de responsabilidade frente aos cuidados e manejo da água. A ausência ou 

variedade de informações dificultam a realização desses cuidados pelos consumidores no 

domicílio. 

Portanto, a presente pesquisa teve como objetivo geral identificar os cuidados 

domiciliares com a água destinada ao consumo humano. Tendo como objetivos específicos 

identificar as fontes de abastecimento de água e as formas de aquisição pela população, 

identificar os tipos de tratamento e manejo feito com a água de consumo humano no domicílio 

e conhecer a percepção da população sobre a qualidade da água do abastecimento público. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa descritivo-exploratória, com abordagem quantitativa. O 

cenário do estudo foi à comunidade Beira Rio, situada na periferia da cidade de Pau dos 

Ferros/RN, que fica distante cerca de 410 km de Natal.  

Os participantes da pesquisa foram “chefes de família” da referida comunidade que 

totalizaram um número de 131 domicílios. Para fins de seleção os participantes foram 

escolhidos mediante critérios: Critérios de inclusão: a) residentes fixos nos respectivos bairros 

há pelo menos três anos; b) residentes com idade superior a 18 anos de idade; c) residentes 

que se autodefinam “chefes da família”. Critérios de exclusão: a) Pessoas incapazes, por 

questões físicas, mentais ou cognitivas de responder ao instrumento de coleta dados; b) 

moradores que se encontrem fora de casa nos dias da coleta. 

 A coleta de dados foi realizada mediante instrumento do tipo “questionário” que foi 

aplicado individualmente, após a assinatura do TCLE. No instrumento constaram perguntas 

no sentido de conhecer aspectos sociais, econômicos e, também, as variáveis voltadas para 

identificar os cuidados domiciliares destinados à água de consumo humano nesta realidade.  

Os dados quantitativos foram analisados após a organização de tabelas e a análise por 

meio da descrição dos dados e das generalizações obtidas se deu por estatística simples em 

termos percentuais, não sendo atribuído julgamento de valor. 
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 O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) em 04 de junho de 2014, 

sob a CAAE n. 30964214.4.0000.5294. 

 

 

 RESULTADOS E DISCURSÕES 

 

Participaram da pesquisa 131 “chefes de família” (moradores do bairro Beira Rio – 

Pau dos Ferros/RN) sendo 19,08% composto por homens (n=25) e 80,91% por mulheres 

(n=106), fato que nos mostra, que a maioria dos “chefes de família” é mulheres. Em relação à 

idade dos participantes, a Tabela 01 apresenta as principais faixas etárias. 

 

Tabela 01: Caracterização dos participantes segundo faixa etária. Pau dos Ferros/RN (2015). 

Faixa Etária n % 

18 ǀ------ 28 25 19,08 

28 ǀ------ 38 26 19,84 

38 ǀ------ 48 27 20,61 

48 ǀ------ 58 27 20,61 

58 ǀ------ 68 15 11,45 

> 68 8 6,10 

Não respondeu 3 2,29 

Total 131 100 

 

No que diz respeito à situação laboral dos participantes, observou-se que 38,16% 

(n=50) trabalham e 61,83% (n=81) não trabalham. Dentre as principais ocupações se 

sobressaíram: dona de casa, empregada doméstica, agricultor e aposentados, e em um menor 

número verifica-se a existência de comerciantes e pedreiros. 

Em relação a renda familiar pode-se observar que a maioria das famílias entrevistadas 

apresenta renda que varia de 1 a 2 salários mínimos, como é mostrado na Tabela 02.  

 

Tabela 02: Caracterização dos participantes segundo a renda mensal. Pau dos Ferros/RN. 

    Renda Mensal                           n % 

< 1 salário mínimo 

2 salários mínimos 

2 ou + salários 

Não respondeu 

60 

62 

4 

5 

45,80 

47,32 

3,05 

3,81 

Total                      131             100 
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Quanto ao grau de escolaridade dos participantes pode-se observar que a maioria 

destes tem o ensino fundamental incompleto, como mostra os dados:  nunca freqüentou a 

escola 12,97% (n=17), ensino fundamental incompleto 61,06% (n=80), ensino fundamental 

completo 4,58% (n=6), ensino médio incompleto 9,16% (n=12), ensino médio completo 

11,45% (n=15), não sabe ler nem escrever 0,76% (n=1). 

Em relação aos dados referentes ao tipo de moradia, os participantes residem em sua 

maioria em casas próprias. A Tabela 03 descreve os demais tipos de moradia. 

 

Tabela 03: Caracterização dos tipos de domicilio segundo sua forma de aquisição. Pau dos 

Ferros/RN. 

 Tipos de domicilio n % 

Alugado 

Próprio 

Cedido 

Outros                                                                                 

32 

96 

3 
0 

24,42 

73,28 

2,29 
0 

Total                     131 100 

 

 

Em relação ao número de cômodos existentes as casas tem em média de 4 a5 cômodos 

sendo 2 a menor quantidade e 10 a maior, nessas casas moram em média de 4 a 5 pessoas 

sendo 1 a menor quantidade e 11 a mais habitada.  Os participantes têm tempo de residência 

no bairro Beira Rio, em média de 10 anos, sendo que o menor tem 3 anos de residência e o 

maior tem 40 anos que reside no bairro. 

As casas da comunidade Beira rio em sua maioria não apresentam pavimentação 

urbana, apenas a rua principal é pavimentada. Das 131 casas visitadas, apenas 15,26% (n=20) 

estão localizadas em ruas pavimentadas e 84,73% (n=111) em ruas não pavimentadas. É 

importante ressaltar que o bairro não tem saneamento básico, sendo assim os esgotos da das 

casas vão para a rua e/ou fossas sépticas. Esta comunidade, como o próprio nome sugere, 

localiza-se as margens do Rio Apodi, que corta a cidade de Pau dos Ferros/RN. 

No que diz respeito ao abastecimento de água desta comunidade, todas as residências 

são abastecidas pela Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN), a 

maioria dos participantes afirmaram haver algum tipo de problema com o abastecimento 

como mostra a Tabela 04. 
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Tabela 04: Caracterização dos problemas identificados pelos participantes em relação ao 

abastecimento público e qualidade da água. Pau dos Ferros/RN (2015). 

Problemas Identificados n % 

Falta de água 

Má qualidade e falta de água 

Mau cheiro 

Não há problema 

74 

12 

1 

44 

56,48 

9,16 

0,76 

33,58 

Total 131 100 

   

 

Quanto ao armazenamento e os cuidados com a água de consumo humano, 76,33% 

(n=100) tem caixa de água em casa e 23,63% (n=31) não tem caixa de água. Quando 

questionados sobre a qualidade da água fornecida pela CAERN, os participantes classificaram 

em sua maioria como “ruim” ou “muito ruim” e relataram não terem lavado a caixa 

freqüentemente. No tocante a água de consumo (beber e cozinhar) eles relataram fazer uso de 

água de poço 76,33% (n=100), água engarrafada/ mineral 22,90% (n=30) e outros 0,76% 

(n=1), já em relação ao uso de filtro doméstico 35,11% (n=46) afirmaram que faziam uso e 

64,88% (n=85) afirmaram que não usam filtros domésticos. 

No que diz respeito às formas de armazenamento da água, os dados mostram que a 

maioria dos “chefes de família” armazena água de diversas formas como mostra a Tabela 05.  

 

Tabela 05: Caracterização das formas dos principais reservatórios para armazenar água 

segundo os participantes. Pau dos Ferros/RN (2015). 

Tipo de Reservatório n % 

Balde 

Tambor 

Pote 

Tanque 

Exclusivamente caixa de água  

Caixa de água de plástico 

Cisternas 

Não armazena 

14 

30 

8 

10 

50 

7 

3 

9 

10,68 

22,90 

6,10 

7,63 

38,16 

5,34 

2,29 

6,87 

Total 131 100 

 

 

No tocante ao valor médio da conta mensal de água da CAERN, em média os 

moradores pagam 30 reais, sendo 3 reais o menor valor e 178 reais o maior valor. E com o 

valor gasto com a compra de água de outras fontes, a média de gasto é de 50 reais, sendo 8 

reais o menor valor e 180 reais o maior valor.  
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Em relação aos cuidados com a água de consumo observou-se que a maioria dos 

participantes tem cuidados com a água de beber como pode ser visualizado na Tabela 06. 

Quando questionados sobre os cuidados com a água da rede pública de abastecimento nenhum 

participante referiu cuidado algum.   

 

Tabela 06: Descrição dos principais cuidados com a água de consumo que não fornecida pela 

CAERN. Pau dos Ferros/RN (2015). 

Cuidados com a água n % 

Ferver 

Coar 

Filtrar 

Nenhum cuidado 

5 

32 

32 

62 

3,81 

24,42 

24,42 

47,32 

Total 136 100 

 

 

Além disso, quando indagados se recebiam alguma informação sobre os cuidados com 

a água 77,86% (n=102) dos participantes afirmaram que não recebiam nenhum tipo de 

informação e 22,13% (n=29) afirmaram que recebiam informações que eram dadas pelos 

agentes de saúde e de endemias.   

É importante ressaltar que a maioria dos participantes da pesquisa acha que a água da 

CAERN que é utilizada em suas casas pode trazer danos a saúde, pois, 67,17% (n=88) 

afirmaram que sim ao questionamento e 32,82% (n=43) afirmaram que não. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Devido aos problemas de falta de água, decorrentes da estiagem prolongada 

vivenciada na região do semiárido do nordeste brasileiro, e da falta de uma política de 

recursos hídricos. Os resultados da pesquisa apontam que os moradores da comunidade Beira 

Rio têm a necessidade de armazenar água para consumo humano, e diante disso encontram 

dificuldades para cuidar e tratar dessa água, visto que como referido, as informações sobre 

cuidados com a água são escassas e limitadas.  

Diante disso a pesquisa e os dados obtidos com o desenvolvimento da mesma se 

mostraram de grande relevância frente à problemática da falta de água, pois os dados serviram 

para conhecer as características sociodemográficas do bairro pesquisado, e o comportamento 

dos participante frente aos cuidados, o abastecimento e aquisição de água para o consumo 

humano.  
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Além isso, a temática aqui trabalhada vem sendo discutida ultimamente com mais 

freqüência, favorecendo assim uma melhor aproximação com o problema. Conhecer mais 

profundamente o problema se faz necessário para se propor resoluções que venham a impactar 

positivamente na vida/saúde destas pessoas, além de possibilitar nas mesmas uma reflexão 

sobre seu comportamento frente aos cuidados com água para o consumo humano. 
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CUIDADOS DOMICILIARES COM ÁGUA DE CONSUMO HUMANO E AS 

IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE DE MORADORES DE PERIFERIA DE CIDADE 

DO INTERIOR DO SERTÃO POTIGUAR 

 

Francisca Cilmara Fernandes Paiva
1
; Mara Angélica Dantas

2
; Janieiry Lima de Araújo

3
; 

Graça Rocha Pessoa
4
. 

 

RESUMO: Trata-se de uma pesquisa descritivo-exploratória, com abordagem quantitativa. O 

objetivo principal foiidentificar os cuidados domiciliares com a água destinada ao consumo 

humano pelos moradores do Conjunto Manoel Deodato, localizado na periferia da cidade 

dePau dos Ferros, Rio Grande do Norte, Brasil. Esta cidade situa-se geograficamente na 

região do semiárido do nordeste brasileiro, região marcada por clima seco e de baixa 

pluviometria. Nos últimos anos, essa região vive a pior seca dos últimos 100 anos. 

Atualmente, o reservatório que abastecia da cidade encontra-se seco. Situação que determinou 

mudanças na gestão do abastecimento público de águas pelos órgãos competentes. Por 

ocasião da coleta foram aplicados questionários em 136 domicílios, respondidos pelos chefes 

das famílias após a assinatura do TCLE. A análise iniciou-se pela organização das tabelas 

temáticas, sendo estes interpretados por meiode estatística, em termos percentuais. Os 

resultados demonstram que 19,85% são homens e 80,14% são mulheres; desse total 43,48 

%tem trabalho e 56,61 % não trabalha. No que diz respeito à renda dos participantes 26,47 % 

tem até um salário mínimo; 66,7% até dois salários mínimos; 4,41% têm dois ou mais salários 

mínimos e 2,9% não responderam a essa questão. Quanto ao grau de escolaridade, 8,82% 

nunca frequentaram a escola; 0,73% não sabiam ler ou escrever; 62,5 % tinham o ensino 

fundamental incompleto; 5,14%estavam com o ensino fundamental completo; 8,08% 

apresentaram ensino médio incompleto; 13,23% tinham ensino médio completo; 1,47% 

estavam com o ensino superior completo. Devido à estiagem prolongada, e os problemas de 

abastecimento público da comunidade, é grande a necessidade de armazenamento de água 

pelos moradores, porém, 28,67% afirmam terem recebido informação com relação aos 

cuidados com a água de consumo humano,entretanto, 71,32% afirmam nunca terem recebido 

nenhum tipo de informação sobre os cuidados domiciliares com água para o consumo 

humano. Diante da realidade apresentada pelos moradores, da falta de água constante, 

decorrente da estiagem prolongada vivenciada na região de Pau dos Ferros/RN, os moradores 

desse bairro são obrigados aarmazenar água para consumo de outras fontes de captação. 

Diante disto, eles encontram dificuldades para cuidar e tratar adequadamente dessa água, visto 

que, as informações sobre cuidados com a água, são escassas e limitadas, apesar de ser um 

direito do consumidor e do cidadão. 

PALAVRAS CHAVE: Consumo Doméstico de Água; Consumo de Água; Abastecimento de 

Água; Armazenamento da Água; Cuidados Domiciliares com a Água. 
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INTRODUÇÃO 

 

A água tem fundamental importância para a manutenção da vida no planeta, e, 

portanto, falar da relevância dos conhecimentos sobre a água, em suas diversas dimensões, é 

falar da sobrevivência da espécie humana, da conservação e do equilíbrio da biodiversidade e 

das relações de dependência entre seres vivos e ambientes naturais (BACCI e PATACA, 

2008). Não há como negar que a água é um dos bens mais importantes que a natureza oferece 

a humanidade, pois somos dependentes dela para a maioria das atividades diárias, e 

principalmente, para a nossa sobrevivência. Isso se deve ao fato de que nas pessoas a água 

representa 60% no seu peso total, no entanto, para o ser humano, ela é especialmente 

importante, já que ela não nos serve apenas para beber, a água é usada pelas pessoas para 

vários fins, inclusive, os econômicos. 

 No entanto, para que a água seja considerada de qualidade é de suma importância que 

atenda aos padrões de potabilidade e segurança para que não ocorram patologias devido à sua 

contaminação. (AMARAL et al, 2003).A garantia de consumo humano de água segundo 

padrões de potabilidade adequados é questão relevante para a saúde pública. No Brasil, a 

norma de Qualidade de água para Consumo Humano, segundoportaria 518/GM/2004 do 

Ministério da Saúde, define os valores máximos permissíveis para as características 

bacteriológicas, organolépticas, física e química da água potável. (BRASIL, 2004). 

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) (2001), as populações têm o 

direito ao acesso a um suprimento adequado e seguro de água potável. A oferta não deve 

representar risco significativo à saúde do indivíduo e da comunidade. Devendo está disponível 

continuamente, em quantidade suficiente, a um custo acessível, para atender as necessidades 

domésticas. Assim, qualidade, quantidade, continuidade, cobertura e custo são conceitos 

fundamentais para se definir o abastecimento de água para o consumo humano. 

Assim, é direito do cidadão receber as informações necessárias sobre a qualidade da 

água que consome, além de informações sobre os cuidados domiciliares. Este direito é 

estabelecido pelo Decreto nº. 5.440 de 04 de maio de 2005, que define como devem ser os 

procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui 

mecanismos e instrumentos para a divulgação de informação à população sobre a qualidade 

de água para consumo humano (BRASIL, 2005). 

A garantia da qualidade da água para consumo humano no Brasil está estabelecida pela 

Portaria n. 518 (BRASIL, 2004). Essa Portaria ressalta as responsabilidades, por parte de 

quem produz a água, a quem cabe o exercício de controle de qualidade da água, das auto-
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ridades sanitárias, a quem cabe à missão de vigilância da qualidade da água, como também 

dos órgãos de controle ambiental, no que se refere ao monitoramento e ao controle das águas 

dos mananciais de acordo com seu uso como fonte de abastecimento destinada ao consumo 

humano. A ampla difusão e a implementação dessa Portaria no País constituem importante 

instrumento para o efetivo exercício da vigilância e do controle da qualidade da água para 

consumo humano, com vistas a garantir a prevenção de doenças e a promoção da saúde da 

população (SILVA et al, 2009). 

Assim, é direito do cidadão receber as informações necessárias sobre a qualidade da 

água que consome, além de informações sobre os cuidados domiciliares. Este direito é 

estabelecido pelo Decreto nº. 5.440 de 04 de maio de 2005, que define como devem ser os 

procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui 

mecanismos e instrumentos para a divulgação de informação à população sobre a qualidade 

de água para consumo humano (BRASIL, 2005). 

De acordo com Silva et al (2009), em associação às diversas situações em que o usuário 

pode estar sujeito à água com qualidade imprópria, como anomalias nas estações de 

tratamento, contaminação da água tratada em reservatórios e rede de distribuição, ou até 

catástrofes, há de se ressaltar a cultura denão-confiança da população na água do sistema 

público de abastecimento de água, o que tem levado à utilização de filtros domésticos para 

tratamento da água, fontes alternativas de captação ou consumo de água envasada. 

 Esse comportamento tem se intensificado à medida que avança o período de estiagem 

no Nordeste do Brasil, de modo que, cabe a cada indivíduo cuidar do que irá consumir.Um 

ponto que dificulta a aquisição dos cuidados adequados com a água para consumo humano é a 

ausência e a pouca variedade de informação, por parte da população, de que cuidado está se 

falando, muitas vezes, a população não tem apoio de nenhuma entidade ou órgão para lidar 

com essa situação de estiagem, falta de água, cuidados com a água, ficando esta sujeita a todo 

tipo de contaminação. 

Diante disso, o objetivo da pesquisa foi o deidentificar os cuidados domiciliares com a 

água destinada ao consumo humano. Para o seu alcance, buscou-se: identificar as fontes de 

abastecimento de água e as formas de aquisição pela população; identificar os tipos de 

tratamento e manejo feito com a água de consumo humano no domicílio e conhecer a 

percepção da população sobre a qualidade da água do abastecimento público. 
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METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa descritivo-exploratória, com abordagem quantitativa. O 

cenário do estudo foi à cidade de Pau dos Ferros/RN que fica distante cerca de 410 km de 

Natal. Precisamente, a pesquisa foi realizada em uma comunidade da periferia: o Conjunto 

Manoel Deodato. Os participantes da pesquisa foram “chefes de família” da referida 

comunidade,que totalizaram um número de 136 famílias. Para fins de seleção os participantes 

foram escolhidos mediante critérios de inclusão: a) residentes fixos nos respectivos bairros há 

pelo menos três anos; b) residentes com idade superior a 18 anos de idade; c) residentes que 

se autodefinam “chefes da família”.  E critérios de exclusão: a) Pessoas incapazes, por 

questões físicas, mentais ou cognitivas de responder ao instrumento de coleta dados; b) 

moradores que se encontrem fora de casa nos dias da coleta. 

A coleta de dados foi realizada mediante instrumento do tipo “questionário” que foi 

aplicado pelo pesquisador. No instrumento constaram perguntas no sentido de conhecer 

aspectos sociais, econômicos e, também, as variáveis voltadas para identificar os cuidados 

domiciliares destinados à água de consumo humano nesta realidade. 

O local da coleta de dados foi à residência do participante, um local seguro e habitual. 

E seguiu as seguintes etapas:1ª Fase:Visita ao domicílio;2ª Fase:Explicação ao participante a 

respeito dos objetivos, metodologia, riscos e benefícios da pesquisa (Leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE); 3ª Fase:Assinatura do TCLE pelo participante; 

4ª Fase:Aplicação do Questionário; 5ª Fase:Organização dos dados e arquivamento das 

informações.  

Os dados quantitativos foram organizados em tabelas temáticas, seguido da análise por 

meio da descrição dos dados e das generalizações obtidas. A análise se deu por estatística 

simples em termos percentuais, não sendo atribuído julgamento de valor. 

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) em 04 de junho de 2014, 

sob a CAAE n. 30964214.4.0000.5294. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Participaram da pesquisa, através da aplicação do questionário, 136 chefes de família 

incluindo homens e mulheres residentes no Conjunto Manoel Deodato, Pau dos Ferros/RN, 

que estavam em acordo com os critérios de inclusão e exclusão. 
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Em relação ao sexo, 19,85% são do sexo masculino (n= 27) e 80,14 % são do sexo 

feminino (n=109).  A Tabela 01 apresenta a distribuição dos participantes, segundo a Faixa 

Etária.  

 

Tabela 01: Caracterização dos participantes segundo faixa etária. Pau dos Ferros/RN (2015). 

Faixa Etária n % 

18 ǀ------ 28 22 16,17 

28 ǀ------ 38 26 19,11 

38 ǀ------ 48 33 24,26 

48 ǀ------ 58 25 18,38 

58 ǀ------ 68 16 11,76 

> 68 12 0,82 

Não respondeu   1 0,73 

Total 136 100 

 

No que diz respeito à situação laboral dos participantes 43,38% (n=59) tem uma 

ocupação, em contrapartida, 56,61% (n= 77) não tem nenhuma ocupação. Dentre as principais 

ocupações as que mais se destacaram foi: dona de casa, agricultor, doméstica, aposentados, e 

em um menor número encontram-se professores e profissionais autônomos. 

No tocante a renda dos participantes a Tabela 02 apresenta essa descrição, sendo que 

a maioria destes apresenta renda familiar de dois salários mínimos.  

 

Tabela 02: Caracterização dos participantessegundo a renda mensal. Pau dos Ferros/RN. 

    Renda Mensal                           n % 

< 1 salário mínimo 

2 salários mínimos 

2 ou + salários 

Não respondeu 

36 

90 

6 

4 

26,47 

66,17 

4,41 

2,9 

Total                      136             100 

 

Quanto ao grau de escolaridade: 8,82% (n= 12) nunca frequentaram a escola; 0,73% 

(n= 1) não sabiam ler ou escrever; 62,5% (n= 85) tinham o ensino fundamental incompleto; 

5,14% (n= 7) estavam com o ensino fundamental completo; 8,08% (n=11) apresentaram 

ensino médio incompleto; 13,23% (n= 18) tinham ensino médio completo; 1,47% (n=2) 

estavam com o ensino superior completo.  

Em relação aos dados do domicilio, em média, os participantes moram no Conjunto 

Manoel Deodato há cerca de 10,41 anos, sendo que o menor tempo de habitação encontrado 

foi 3 anos e o maior tempo 30 anos.  
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No que diz respeito ao número de pessoas por domicilio, em média, cada casa 

comporta de 5 a 6 habitantes, sendo que o menor número de pessoas por casa foi de 1 pessoa 

e o maior número 13 pessoas. No tocante a quantidade de cômodos em média as casas têm de 

4 a 5 cômodos, sendo que a menor casa tinha 1 cômodo e a maior tinha 8. Quanto ao tipo de 

domicilio se é alugado, próprio ou cedido a Tabela 03 traz essa descrição. 

 

Tabela 03: Caracterização dos tipos de domicilio segundo sua forma de aquisição. Pau dos 

Ferros/RN. 

 Tipos de domicilio n % 

Alugado 

Próprio 

Cedido 

Outros                                                                                 

100 

29 

6 

1 

73,52 

21,32 

4,41 

0,73 

Total 136 100 

 
 

O conjunto Manoel Deodato apresenta pavimentação em apenas na rua principal o 

restante das ruas não apresenta pavimentação, de modo que 27,20% (n=37) das casas estão 

localizadas em ruas com calçamento, e 72,79% (n=99) em ruas sem pavimentação. No tocante 

ao saneamento básico quase todas as casas são contempladas com o sistema de saneamento, 

de modo que os esgotos da pia e do banheiro vão diretamente para a rede coletora de esgotos, 

salvo as casas mais novas do conjunto, que ainda tem seus esgotos direcionados para fossa 

séptica. 

Vale ressaltar que o Conjunto Manoel Deodato foi um projeto habitacional para 

famílias carentes, sendo suas moradias cedidas pelo governo municipal. Durante seu processo 

de crescimento, outras casas desta natureza foram doadas a novas famílias, e outras 

construções particulares foram surgindo, sendo que não foram incorporadas ao projeto de 

saneamento básico existente.  

Em relação ao abastecimento de água, todas as casas eram abastecidas pela 

Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN). A Tabela 04 apresenta os 

principais problemas identificados pelos participantes com relação ao abastecimento e a 

qualidade da água.  
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Tabela 04: Caracterização dos problemas identificados pelos participantes em relação ao 

abastecimento público e qualidade da água. Pau dos Ferros/RN (2015). 

Problemas Identificados n % 

Falta de água 

Má qualidade e falta de água 

Mau cheiro 

Não há problema 

97 

16 

2 

21 

71,32 

11,76 

1,47 

15,44 

Total 136 100 

   

 

 Quanto ao armazenamento e os cuidados com a água de consumo, 69,11% (n=94) tem 

caixa de água em casa; 30,88% (n=42) não têm caixa de água, e no quesito qualidade da água 

da caixa, os participantes classificaram a mesma como “ruim” ou “muito ruim”. Sendo que a 

maioria não havia lavado a caixa recentemente.  

Em se tratando da água de consumo humano 69,11% (n= 94) fazem uso de filtro 

doméstico, e 74,26% (n=101) não fazem uso do mesmo. Os participantes, em sua maioria, 

compram água para beber e cozinhar: 61,02% (n= 83) compram água de poço; 37,5% (n= 51) 

compram água engarrafada; 0,73% (n=1) não respondeuao questionamento e 0,73 (n=1) 

utiliza outras formas de adquirir água para consumo humano. 

Os principais reservatórios, que os participantes utilizam para armazenar água, estão 

descritos na Tabela 05.  

 

Tabela 05: Caracterização das formas dos principais reservatórios para armazenar água 

segundo os participantes. Pau dos Ferros/RN (2015). 

Tipo de Reservatório n % 

Balde 

Tambor 

Pote 

Tanque 

Exclusivamente caixa de água  

Não armazena água 

17 

42 

12 

17 

36 

7 

12,5 

30,88 

8,82 

12,5 

26,47 

5,14 

Total 136 100 

 

No que diz respeito ao valor médio da conta mensal de água, o menor valor obtido foi 

7 reais, o maior valor foi 260 reais, em média os participantes pagam um valor de 40 

reais/mensal, isso em relação ao abastecimento feito pela CAERN. Os gastos com água para 

beber tiveram como valor mínimo 6 reais, valor máximo 250 reais, em média gastam 50 reais 

por mês com água para beber e cozinhar.  
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Quantos aos principais cuidados com a água descritos pelos moradores, estes estão 

dispostos na Tabela 06, sendo que ao ser questionado a respeito dos cuidados com a água que 

vem da rede pública nenhum dos participantes referiu formas de cuidado. 

 

Tabela 06: Descrição dos principais cuidados com a água de consumo que não fornecida pela 

CAERN. Pau dos Ferros/RN (2015). 

Cuidados com a água n % 

Ferver 

Coar 

Filtrar 

Nenhum cuidado 

5 

35 

31 

65 

3,67 

25,73 

22,79 

47,79 

Total 136 100 

 

No quesito, se os participantes recebem informações sobre o cuidado que se deve ter 

com água; 28,67% (n=39) já receberam algum tipo de informação e, geralmente estas vêm por 

meio do agente comunitário de saúde e/ou do agente de endemias; outros 71,32% (n=97) não 

receberam nenhuma informação desta natureza. 

Dentre os moradores 55,14 % (n=75) consideram que a água utilizada pode sim trazer 

problemas para a saúde, em suas palavras se sobressaíram problemas como diarréia, 

problemas de pele, como coceiras, e outros. Para 44,85% (n=61) dos participantes não 

consideram que a água utilizada pode trazer algum dano para a saúde. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante da realidade encontrada, da falta de água e uma estiagem prolongada, os dados 

da pesquisa demostram que os moradores desta comunidade têm a necessidade de armazenar 

água para consumo, utilizando-se de outras fontes, que não o abastecimento público. Diante 

disso, as famílias encontram dificuldades para cuidar e tratar da água destinada ao consumo 

humano, visto que as informações sobre cuidados com a água são escassas e limitadas. 

Diante do exposto, os dados aqui apresentados são importantes frente à problemática 

da água para esta cidade, pois serviram para conhecer as características do bairro pesquisado, 

e o comportamento dos participantes frente aos cuidados, o abastecimento e aquisição de 

água. 

Frente a isso, esta discussão sobre a seca e a falta de água para consumo humano, 

precisa ser mais aprofundada na realidade em estudo, é necessário que se busque novas 

intervenções intersetoriais para resolução do problema. Objetivando, assim, impactar 
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positivamente na vida e saúde destas pessoas, além de promover uma reflexão sobre seu 

comportamento frente aos cuidados com água, mediante ações educativas. 
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Resumo 

A população idosa vem crescendo e aumentando significativamente nas últimas décadas, e 

consequentemente, surge no perfil epidemiológico desta população o aparecimento de doenças crônicas e 

degenerativas como a Doença de Alzheimer (DA). Ela é caracterizada por perdas progressivas das 

funções cognitivas do idoso, provocando mudanças de comportamento até chegar à própria demência. A 

doença em si é composta por três fases, que vão desde a fase de perda da consciência, passando pela fase 

intermediaria que leva o individuo a ter certas alucinações até progredir a fase terminal, tornando-o 

totalmente incapaz de realizar algo simples. O presente artigo trata-se de uma pesquisa de caráter 

descritivo com uma abordagem qualitativa, a partir de questões semiestruturadas, contendo perguntas 

claras sobre os desafios de cuidadores frente aos portadores da DA. A amostra foi composta por 15 

cuidadores que realizam os cuidados diariamente; teve como objetivo conhecer os desafios enfrentados 

pelos cuidadores de portadores da Doença de Alzheimer. Avaliando os resultados, podem ser constatadas 

as dificuldades vivenciadas pelos cuidadores, entre elas, carência de informação, pois, dos entrevistados, 

a maioria refere não ter muitos conhecimentos acerca da doença. Porém, em contradição a esta 

informação, nota-se que, para os cuidadores, suas práticas estão de acordo com as necessidades 

apresentadas pelo portador, fato este que pode ser observado quando estes foram questionados sobre a 

eficiência de sua assistência. Contudo, foram observadas as principais atividades desenvolvidas pelos 

cuidadores, verificadas e identificadas suas necessidades e dificuldades, as quais necessitam de resoluções 

que são indispensáveis a estes, para que resulte em uma melhor qualidade de vida no vivenciar da 

assistência destinada ao idoso em todas as fases da doença. Com isso, verifica-se que são muitos os 

desafios enfrentados pelos cuidadores familiares do portador da DA, considerando a grande 

responsabilidade que estes assumem ao cuidar do portador, muitas vezes causando o desgaste físico, 

emocional e psicológico que essa atividade provoca no mesmo. Sugerem-se iniciativas por parte do poder 

público que possam minimizar esta problemática, a partir da atuação dos sistemas de saúde e ação social. 

Palavras chave: Cuidador Familiar; Desafios; Doença de Alzheimer.
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Abstract 

The elderly population is growing and increasing significantly in recent decades, and 

hence arises the epidemiological profile of the population onset of chronic and 

degenerative diseases such as Alzheimer's Disease (AD). It is characterized by 

progressive loss of cognitive functions in the elderly, leading to behavior changes until 

arriving at its own dementia. The disease itself is composed of three stages, ranging 

from initial loss of consciousness, through the intermediary stage that takes the 

individual to have certain hallucinations progressing to the terminal phase, making it 

unable to fully accomplish something simple. This is a descriptive study with a 

qualitative approach, based on semi-structured questions, with clear questions about the 

challenges facing the caregivers of AD patients. The sample consisted of 15 caregivers 

who perform the daily care; aimed to meet the challenges faced by caregivers of patients 

with Alzheimer's disease. Evaluating the results can be observed the difficulties 

experienced by caregivers, including, lack of information, for the respondents, most 

reported not having much knowledge about the disease. But in contradiction to this 

information, we note that, for caregivers, their practices are in line with the needs 

presented by the carrier, a fact that can be observed when they were asked about the 

effectiveness of its assistance. However, the main activities developed by caregivers, 

checking and identifying their needs and difficulties, which require resolutions that are 

indispensable to these have been observed to result in a better quality of life experience 

in assistance for the elderly in all phases disease. With this, there are many challenges 

faced by family caregivers of AD-bearer is true, considering the great responsibility 

they assume when caring carrier, often causing physical, emotional and psychological 

stress that this activity causes the same. Are suggested initiatives by the government 

that can minimize this problem, from the performance of health systems and social 

action. 

 

Keywords: Family caregiver; Challenges; Alzheimer's Disease. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 Com o envelhecimento populacional, surge um aumento significativo nas 

demências, distinguidas pelo aumento de múltiplos déficits cognitivos, incluindo 
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comprometimento da memória e outras perturbações cognitivas, como: afasia, 

apraxia, agnosia e perturbação do funcionamento executivo com intensidade 

suficiente para interferir no desempenho social ou profissional do indivíduo1
. 

A Doença de Alzheimer (DA) é uma das mais presente nas sociedades 

modernas; são muitos os casos relatados por familiares e diagnosticados pelos 

profissionais de saúde no dia a dia da população. É considerada uma das 

doenças crônicas e degenerativas que mais avança contra a população na 

medida em que esta envelhece, provocando um grande impacto social, 

emocional e financeiro sobre os familiares desses portadores2.  

Estudos realizados recentemente apontam que existem cerca de 35 

milhões de casos no mundo, e sua prevalência vem aumentando de forma 

significativa. Segundo Senna e Gonçalves4, relatam que a DA vem se 

configurando como importante problema de saúde pública, especialmente pelo 

impacto que gera no domínio da família, nos serviços públicos de saúde e na 

sociedade como um todo. 

Diante da evolução da doença, verifica-se que o grau de dependência 

é quase total, devido às complicações associadas à mesma. Neste contexto 

surge à necessidade de cuidados, seja por parte de familiares ou outra 

modalidade de cuidador. O papel do cuidador é de essencial importância aos 

portadores de Alzheimer, visto que o ato de cuidar diz respeito à capacidade e 

habilidade de proporcionar as condições para uma melhor qualidade de 

assistência, em que o acometido pela doença possa adaptar-se ao novo estilo 

de vida a ser seguido.  

O cuidador é a pessoa que fica a maior parte do tempo ao lado do 

doente, seja ele um familiar, um profissional contratado pela família, um amigo 

ou uma pessoa da comunidade que desenvolve o cuidado ao paciente em 

todas as áreas de atenção da pessoa acometida, tais como: alimentação, 

higiene, comunicação, prevenção de acidentes como quedas, queimaduras, 

intoxicações e administração de medicamentos 2,3. 

Para Lapola, Caxambu e Campos 2, 14, o cuidador familiar mostra-se 

como o agente fundamental no atendimento de pacientes dependentes. A 

maior parte dos cuidadores informais, no Brasil, apresenta deficiência em 

relação aos conhecimentos próprios e orientações necessárias para oferecer 
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aos portadores de Alzheimer os cuidados necessários ao atendimento de suas 

necessidades.   

Desta forma, justifica-se a realização deste estudo, a fim de se 

conhecer um pouco do perfil e das dificuldades enfrentadas pelos cuidadores 

dos portadores da DA, numa perspectiva de incentivar os mesmos a buscar um 

amplo conhecimento sobre esta patologia e seus cuidados, para que possa 

favorecer uma melhor segurança e qualidade de vida tanto para eles como 

também para os portadores da doença. 

Neste sentido, o estudo teve por objetivo conhecer os desafios 

enfrentados pelos cuidadores dos portadores da Doença de Alzheimer; 

identificar as dificuldades enfrentadas; elencar as principais atividades 

desenvolvidas pelos cuidadores; verificar as principais necessidades dos 

cuidadores para otimizar o cuidado prestados aos portadores da DA. 

 

METODOLOGIA 

O estudo tem caráter descritivo, abordagem qualitativa, e foi 

desenvolvido nas áreas de abrangência das 16 Unidades Básicas de Saúde da 

Família pertencentes à cidade de Caicó – RN, nos meses de julho e agosto do 

mesmo ano. 

Foram considerados participantes do estudo os cuidadores dos 

portadores da DA, da referida localidade, que atendessem aos critérios de 

inclusão e que após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE participaram da entrevista.  

Como critérios de inclusão adotados foram considerados: os 

cuidadores formais ou informais, familiares ou não, que prestam serviços às 

pessoas com a Doença de Alzheimer, e de exclusão os cuidadores que não 

exercem suas atividades com os portadores de DA, ou que mesmo residentes 

na referida localidade desenvolva as suas atividades fora do local do estudo, 

dentro da região do Seridó, em localidades circunvizinhas. 

Para seleção dos participantes do estudo utilizou-se a base de dados 

dos Agentes Comunitários de Saúde, através da ficha A do SIAB/2013 que 

foram identificados 15 idosos diagnosticados com DA.  

Os sujeitos da pesquisa foram abordados antecipadamente tendo em 

vista possibilitar o conhecimento dos objetivos do estudo, além de mostrar a 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 196



importância de sua colaboração na pesquisa e os riscos do seu envolvimento, 

bem como a garantia de fidedignidade e anonimato de sua identidade e 

informações cedidas. 

Para coleta de dados utilizou-se um instrumento com roteiro de 

entrevista semi-estruturado contendo perguntas claras, que permitam uma 

análise em conformidade com os objetivos da pesquisa. O mesmo foi composto 

de duas partes, a primeira contempla os dados sóciodemográficos dos sujeitos 

do estudo e a segunda, as questões referentes aos objetivos do mesmo.  

A abordagem dos sujeitos se deu em domicílio dos mesmos, nos dias e 

horários pactuados cordialmente entre a pesquisadora e os sujeitos da 

pesquisa, agendando momentos de coleta de acordo com as disponibilidades 

desses sujeitos, e de forma a não comprometer a rotina de atividades dos 

mesmos.  

A coleta de dados foi realizada após apreciação e aprovação da 

pesquisa pelo Comitê de Ética, através de protocolo emitido pelo mesmo e da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), por todos 

os participantes da pesquisa, conforme determina a Resolução Nº 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS). 

A análise do Conteúdo realizou-se em três momentos: pré-análise que 

compreende a leitura flutuante dos dados transcritos das gravações; 

exploração do material realizada através da seleção das falas dos sujeitos e 

organização das categorias ou núcleos temáticos; tratamento dos resultados na 

qual é feita a interpretação. 

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN, por meio 

do Parecer nº 722.431/2014 e CAAE nº 25155514500005294/2014. Os 

cuidadores de idosos que participaram da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Preservou-se a identidade da 

organização. 

 

RESULTADOS 

 Foram entrevistados 15 cuidadores, dos quais, predominou o sexo 

feminino, já que dos quinze treze são do referido sexo, reafirmando assim o 
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que mostram vários estudos, de que há uma tendência histórica do cuidado 

familiar aos doentes constituir atribuição feminina. 

Observa-se que os cuidadores de idosos são predominantemente 

mulheres de meia idade e que, na maioria das vezes esses cuidadores são 

familiares que são casados, tem filhos e casa para cuidar, tendo que vivenciar 

mudanças importantes em seu cotidiano para conciliar com o cuidado.  

Com referência ao estado civil, seis (40%) são solteiros e os demais 

casados. Já quanto ao grau de escolaridade, observou-se que 66,66% 

cursaram somente o ensino básico, 20,00% o ensino médio e 13,33% ensino 

superior. Em relação ao grau de parentesco, foi observado que a maioria são 

parente dos idosos, pois nove são filhas, dois são cônjuges, uma cunhada e 

três são contratados. 

A faixa etária predominante entre os cuidadores esta entre 25 a 70 anos 

de idade, destacando ainda dois com mais de 71 anos. Os dados mostram, que 

46,7% esta entre 25 a 50 anos, já a faixa etária entre 50 a 60 é de 40%, e que 

13,3% de cuidadores esta entre 60 e 80 anos. Isso nos mostra que cuidadores 

estão cuidando de pacientes da mesma faixa etária, ao ponto que, pessoas 

idosas estão cuidando de idosos.  

No estudo, demonstrou-se que no que diz respeito à renda familiar, nove 

(60%) possuem renda de dois a três salários mínimos, e que esse rendimento 

é proveniente da renda própria e da aposentadoria da pessoa cuidada, 

enquanto seis (40%) vivem com um salário mínimo que recebem dos 

familiares, como forma de pagamento de seus afazeres.  

Com base nesses dados, é possível assegurar que a maior parte dos 

cuidadores vive com renda própria e com a renda proveniente das pensões e 

benefícios dos idosos; Esse fato mostra que os cuidadores de idosos, alem de 

cuidar, também desenvolvem outras atividades como meio de sobreviver, e que 

para isso eles necessitam de um maior tempo para desenvolver essas 

atividades. 

Em relação à religiosidade dos cuidadores, percebe-se que a fé e a 

religiosidade são fatores que facilitam o enfrentamento de tal situação no dia a 

dia, pois a religião é considerada por diversos autores como um importante 

aliado no processo de aceitação da doença e das atividades que a mesma 
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impõe. A fé providencia subsídios para superar os obstáculos e alimentar a 

esperança, além de auxiliar na promoção do bem-estar 6,7.  

 

DISCUSSÃO 

Uma vez caracterizados os participantes da pesquisa, foram os mesmos 

ouvidos no que diz respeito às suas atribuições enquanto cuidadores. Para 

preservar o sigilo decorrente das entrevistas realizadas com os sujeitos da 

pesquisa, de acordo com as diretrizes e normas regulamentadoras da 

Resolução Nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) que 

envolvem pesquisa com Seres Humanos, utilizou-se nomes de anjos para 

identificar as falas dos cuidadores que participaram desta pesquisa.  

Quatro questões foram feitas aos participantes da pesquisa, no sentido 

de se conhecer os desafios enfrentados pelos cuidadores de portadores da 

Doença de Alzheimer. Elencando as principais atividades desenvolvidas por 

eles, verificando as principais necessidades dos mesmos e identificando as 

dificuldades enfrentadas pelos cuidadores dos portadores da Doença de 

Alzheimer. 

 

O senhor (a) enfrenta alguma dificuldade no dia a dia do trabalho como 

cuidador de um portador da DA? 

 

Enfrento, é eu posso dizer o que: o cansaço que me envolve tem dia que estou doente, 

aí eu me acho com dificuldade de ta tirando ela pra dar banho, ta sentando ela, porque 

tudo agora é comigo, eu tenho que fazer porque ela não anda mais sozinha, porque até 

se ela for andar ela caí, ai tem hora que eu me estresso (HEMÃ). 

 

 A literatura, e mesmo a prática profissional demonstra que a DA, por 

suas particularidades, traz características e conseqüências significativas para a 

dinâmica familiar, interferindo diretamente na qualidade de vida das famílias 

envolvidas e muitas vezes levando os indivíduos afetados pela doença a uma 

situação de total dependência desses familiares cuidadores. 

 Observa-se também que conviver com pacientes acometidos por 

Alzheimer é também ser sensibilizado de forma contundente, uma vez que o 

cuidador se torna o mantenedor de todas as adaptações que a doença exige.  
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 No decorrer das entrevistas as principais dificuldades referidas pelos 

cuidadores dos portadores da DA, foi relacionada aos cuidados diários como: 

medicação, banho, alimentação, entre outros cuidados habituais, além das 

relacionadas com relacionamento com o portador, que muitas vezes apresenta 

agressividade. É comum também os cuidadores referirem cansaço e outras 

queixas que diz respeito ao cuidar em si, como falado acima. 

Com isso, pode-se observar que as condições físicas e emocionais 

desses cuidadores muitas vezes levam a inferir nos cuidados prestados, pois 

gera um estresse, incapacitando-os de desenvolver os cuidados de forma 

adequada, tornando-os doentes e comprometendo inclusive sua própria 

capacidade funcional que parece estar constantemente em risco. 

Diante do exposto, foi possível conhecer as dificuldades vivenciadas 

diariamente pelos cuidadores do paciente com Alzheimer, tendo em vista a 

necessidade de resguardar sua saúde e prevenir possíveis doenças que a 

sobrecarga de trabalho causa no cuidador.   

 

O que levou o senhor (a) a tornar-se um cuidador de portador de DA? 

 

Porque é minha mãe, eu vou cuidar até o dia que Deus levar ela ou eu, eu não dou ela 
a ninguém, mesmo com dificuldade, se eu não tiver condições de lutar sozinha eu 
arranjo uma pessoa pra me ajudar, eu não dou ela a ninguém (HEMÃ). 
Por ser filha, e ser a mais próxima, eu acho que tenho mais jeito que outra pessoa 
(DUMAH). 
 

 Muitas vezes, a escolha por ser cuidador surge a partir de preocupação 

ou de até mesmo de responsabilidade dos familiares que reconhece nesse 

processo um novo papel social, que por vezes, acaba sendo destinado, ao 

invés de escolhido ou decidido, ao chamado de cuidador familiar.   

Observou-se também casos de cuidadores que foram contratados por 

familiares, pois o companheiro (a) ou familiar não tinha condições de cuidar 

sozinho, já que a tarefa de cuidador exige um esforço físico e mental e, como 

tal, acarreta as suas dificuldades e fragilidades no seu dia-a-dia, visto que, a 

necessidade que a doença trás em si, exige muito dos que cuidam. 

 Contudo, nota-se que ser cuidador de um portador de Alzheimer implica 

em esforço, perseverança e dedicação para que tanto o portador quanto o 

cuidador vivam com dignidade. A tarefa em si não é fácil; o desafio é imenso, e 
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aqui, é que nos perguntamos se esses cuidadores estão totalmente preparados 

para tal processo. 

 

Descreva sobre as necessidades encontradas no dia a dia de cuidador? 

 

A maior necessidade que eu acho, é porque tudo depende: e a dependência é uma 
delas [...], também a pouca ajuda, a falta de ajuda por parte de parente, falta de dividir 
com outras pessoas, deixar tudo por conta da gente (SURIEL). 
É uma doença que maltrata muito a família, não só o doente, mas a família, no sentido 
que agente sofre né, sofre por eles, principalmente no caso de mamãe que ela não 
sabe dizer nada, ela não sabe dizer que tá com fome, ela não sabe dizer que tá com 
uma dor, nada (GABRIEL). 
 
 

 Com isso, foi notado que a necessidade que os cuidadores têm de ajuda 

aumenta diariamente, pois a doença exige dos mesmos uma total dedicação, e 

essa dedicação é auxiliar o idoso em tudo, desde a hora que acorda até a hora 

de ir dormir. 

 Dessa maneira, os cuidadores tem certa limitação física e financeira, 

tendo muitas vezes de depender da ajuda de outras pessoas, em geral de 

familiares, fazendo com que seu poder de decisão fique reduzido, impedindo o 

desenvolvimento de outros vínculos com o meio social 8,9,10. 

 Existem limitações de outras ordens e, por isso, destaca-se a 

importância das Políticas Públicas que, com a participação do Estado, muitas 

vezes, poderiam contemplar as necessidades destes pacientes, 

consequentemente auxiliando e diminuindo a angústia dos cuidadores, pois é 

sabido os direitos e as instâncias de controle social existentes.  No entanto, a 

efetivação destas Políticas em nosso País ainda é muito incipiente.  

 Por conseguinte, teve cuidadores que relataram que conhecimento e 

prática eram uma de suas necessidades vivenciadas no dia a dia, pois ele 

advém da rotina diária e de acordo com as necessidades enfrentadas no 

decorrer da doença. 

 Já outros cuidadores, referiram que com o passar do tempo tinham se 

acostumado com a doença, e por isso, não mencionaram nenhuma 

necessidade referentes aos cuidados prestados.  Portanto, observa-se que 

com o progredir da doença, o cuidador vai se sentindo cada vez mais envolvido 

com o paciente, tanto que ele acaba em viver em função do idoso ao tentar 

suprir suas necessidades e prestar-lhe assistência necessária diariamente. 
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 Apesar dos cuidadores muitas vezes terem dificuldade em reconhecer o 

problema, as dificuldades existem sim, e elas não dizem respeito só às 

mudanças que a doença provoca no doente, mas também a maior carga física 

e emocional na vida do cuidador, pois vai desde as mais simples, como 

também a convivência vivenciada com essa pessoa. 

 

Quais são as principais atividades que o senhor (a) desenvolve como 

cuidador de um portador de DA?             

 

Só os cuidados básicos que tem que ter com ela: dar comida, dar banho, ajeitar pra 
dormir, dar remédio, apenas as necessidades básicas (SURIEL). 
 
Acordo, aí faço o café, faço uma limpeza bem rápida aqui no canto que ela fica aí 
depois tiro ela, dou banho, dou alimentação dela, aí venho cuidar de almoço, vou lavar 
a roupa dela, é assim a rotina do dia a dia até a noite. À tarde depois que ela almoça 
ela passa a tarde deitada, aí quando é unas cinco horas eu já tiro boto ela na cadeira, 
aí vou dar a janta dela, aí ela fica sentadinha até um pedaço, aí de seis horas eu boto 
ela pra dentro, aí ela fica sentada na rede olhando pra televisão [...] aí pergunto mãe 
quer se deitar (HEMÃ). 
 
A minha vida com ela é assim: de manha ela levanta de oito horas, dou a medicação 
dela, dou o café e sento um pedacinho ali na cadeira na sala, ali passa o tempo, ela vai 
dormir [...]. Quando é meio dia vou dar de almoçar, seis e meia da noite dou o jantar, ali 
ela fica até onze horas na televisão (ARAEL). 

 
 

 Então, pode-se constatar que o cuidado dispensado pelos cuidadores 

representados neste estudo está limitado às necessidades físico-biológicas da 

pessoa cuidada, o que deveria ir além, pois além do sofrimento físico 

decorrente da doença ou da limitação, há que se levarem em conta as 

questões emocionais, a história de vida e os sentimentos da pessoa a 

ser cuidada.  

O papel dos cuidadores é o de reconhecer as necessidades, as 

possibilidades apesar das limitações da pessoa a ser cuidada, e para o 

sucesso desse trabalho, são importantes que o idoso seja tratado com total 

atenção e respeito. 

Estas atribuições podem ser fruto de auto-avaliação dos cuidadores, o 

que permite verificar que as demandas dos cuidados sejam averiguadas pelo 

mesmo diariamente, o que contribuirá para o sucesso em seus trabalhos. 
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Com isso, podemos dizer que o bom cuidador é aquele que observa e 

identifica o que a pessoa cuidada pode fazer por si, avaliando e ajudando as 

condições desta pessoa a fazer suas atividades. 

 Nesse sentido, é importante que o cuidador entenda a importância 

dessas atividades, pois ele é parte fundamental para a adequada promoção da 

saúde e, consequentemente, do cuidado prestado ao idoso portador de DA, 

visto que, cuidar não é fazer algo pelo outro, mas ajudar o outro quando ele 

necessita de alguma coisa.  

 Sendo assim, é importante destacar a participação da família nos 

cuidados oferecidos ao portador, pois muitas vezes o cuidador fica 

sobrecarregado demais, levando-o a não desenvolver essas atividades de 

forma adequada. 

 À luz do exposto, pode ser observada no decorrer das entrevistas a total 

falta de conhecimento e informações dos cuidadores; muitos descrevem que no 

começo não sabiam como agir diante de tal situação, pois a confusão que 

certos pacientes faziam das coisas, era muito grande, e que por isso, não 

sabiam para quem recorrer, encontrando se muitas vezes perdidos nessa 

trajetória.  

 Ai é que entra a importância de se ter um grupo de apoio, uma vez que 

dessa forma ajuda bastante, pois nos aproxima das necessidades trazidas 

pelos cuidadores, quando busca conhecer e entender o que de fato é o cuidado 

dispensado a um indivíduo demenciado.  

 Esse cuidado demanda dos cuidadores habilidades, orientação e 

conhecimento das atividades práticas cotidianas, suporte e apoio, que devem 

ser conduzidos não só por profissionais de saúde, mais também pelo próprio 

cuidador. 

 E falando em grupos de apoio, coloca-se em pauta que ele consiste em 

uma intervenção planejada com os seguintes objetivos: ajudar e apoiar os 

membros do grupo a superar os episódios vitais e estressantes, com também 

promover o intercambio de conhecimentos e ensinar novos procedimentos 

relacionados com o cuidado, apoiando a experiência dos cuidadores que 

vivenciam desafios parecidos 11,12,13. 

 Contudo, sabemos que é através desses grupos que há a prevenção do 

estresse e do esgotamento associado ao cuidado, onde são abordadas as 
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famílias de como tomar um tempo para cuidar de si mesmo, tanto 

emocionalmente como também, física e intelectualmente. 

 No entanto, compreendemos que a linguagem, é a base universal da 

comunicação humana, e é preciso que se estabeleça entre cuidador e paciente 

um meio eficiente e eficaz de compreensão e entendimento através da 

imaginação e da criatividade, criando assim um elo facilitador da convivência 

entre ambos. 

 Com o passar da doença, o portador se torna um dependente, gerando 

muitos conflitos e dúvidas na vida do cuidador, e que por muitas vezes ele não 

tem chance de escolher se quer cuidar ou não desse portador. Muitos se 

esquecem de viver e acabam vivendo a vida do portador gerando um estresse 

muito alto. 

 Apesar disso, a família é ainda citada como a base e o maior suporte 

para o idoso devido à sua função protetora, pois é ela que oferece o apoio, o 

cuidado e a proteção que necessitamos, principalmente quando se trata de 

alguém que tanto fez por nós. 

 Desse modo, é necessário compreender que a cada dia o cuidador vive 

algo diferente, pois os potenciais de conhecimentos exigidos deles não são 

apenas para tratar ou curar feridas, mas manter a vida e lutar contra a morte, 

pensando que o envelhecimento é uma fase que um dia todos iremos passar, 

sendo essa uma dimensão de cuidado invisível. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os portadores da Doença de Alzheimer (DA) que fizeram parte do 

estudo eram da população idosa, corroborando que, muitas vezes, o processo 

de envelhecimento traz significativas mudanças na vida dos idosos, e que 

nesta fase surge mais frequentemente o aparecimento de doenças crônicas e 

degenerativas, repercutindo na situação de dependência e perda da autonomia 

da pessoa idosa, principalmente quando entre estas doenças, estão as 

demências, a exemplo da DA. 

  Neste sentido, surge a figura do cuidador; este é a pessoa que se torna 

responsável pelos cuidados e administração das atividades de vida diária do 

paciente, sendo ele imprescindível para garantir o suporte de cuidado a pessoa 

idosa. 
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 A pesquisa permitiu conhecer parte do cotidiano destes cuidadores que 

enfrentam os desafios do cuidado com um familiar ou um acometido pela 

Doença de Alzheimer (DA). Foi percebido através das falas que, a partir da 

convivência com as pessoas a serem cuidadas, muitas vezes são gerados 

sentimentos e emoções sendo os mais diferentes possíveis e que muitas vezes 

se apresentam como dificuldades e desafios.  

   Constatou-se que a maior parte dos cuidadores são informais, ou seja, 

não tem um vínculo empregatício formal em relação à atividade, não tiveram 

nenhum treinamento e/ou foram capacitados para tais cuidados. Neste caso, é 

necessário que o cuidador receba apoio adequado na busca de aprender e 

descobrir novas estratégias para lidar com o seu ente querido, reduzindo assim 

os desencontros entre as necessidades de ambos, e com isso aprendendo a 

fazer ajustes no seu dia-a-dia. 

 Considerando que a maior parte dos cuidadores são familiares , 

percebe-se que algumas famílias são muitas vezes atarefadas demais, e com 

isso gera uma sobrecarga de trabalho pela própria doença, levando a uma 

revolta e não aceitação da doença como ela é. Os cuidadores acabam 

tornando-se pessoas depressivas, amargas e negativas, fazendo com que  não 

se adaptem aos cuidados do portador. 

 Diante dessa realidade, nota-se que os familiares cuidadores são 

confrontados com diversas situações que chegam a interferir em seu bem estar 

e qualidade de vida, pois seu dia-a-dia foi totalmente alterado pela nova 

realidade a enfrentar, até porque a maioria deles são do sexo feminino e 

assumem outras ocupações. 

 Sendo assim, cabe a sugestão de que sejam implementadas políticas 

públicas, no sentido de iniciativas de apoio para as situações expostas, as 

quais envolvem pessoas cuidadas e pessoas cuidadoras, o que pode se 

efetivar apartir de grupos apoiadores que tenham como prioridade, o respeito 

pelas singularidades e peculiaridades dos sujeitos apoiados.  Além disso, apoio 

no sentido de capacitação para os cuidadores, que necessitam de conteúdo 

teórico-prático e no que diz respeito à humanização.  

 Assim, espera-se que, quando há uma estrutura de apoio institucional, 

os cuidadores têm a possibilidade de exercer os cuidados com maior cautela, 
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gerando uma qualidade de vida melhor, tanto para o paciente quanto para o 

cuidador.  

 Percebeu-se também quanto às mudanças na organização familiar, 

tanto na vida pessoal, como também na profissional do individuo que passou a 

ser cuidador da pessoa com DA, revelando a existência da omissão de 

compromisso com seus familiares. Desta forma, os cuidadores acabam se 

afastando do trabalho, do convívio com os amigos e da vida social que antes 

era vivida. 

 É comum os cuidadores referirem algumas necessidades no dia a dia, 

citando que estas causam um grande desgaste na sua vida. Como já foram 

citadas anteriormente, algumas destas necessidades tem a ver com a 

capacitação e qualificação de sua condição de cuidador; estas devem ser 

supridas e devem garantir apoio à sua desgastante tarefa, sendo esta iniciativa 

prioridade e que tenha uma metodologia que não apenas transmita 

informações sobre a doença, mas oriente de forma geral sobre os cuidados 

prestados diariamente, bem como o perfil do cuidador. 

 A literatura aponta que essas necessidades afloram os sentimentos dos 

cuidadores; a tarefa é muito complexa, pois o ato de cuidar envolve 

sentimentos que vão além do amor e da gratidão que o mesmo pode oferecer 

ao paciente, visto que, cada cuidador reage de forma diferente diante das 

situações vivenciadas no dia a dia. 

 Em relação às atividades desenvolvidas no dia a dia destes cuidadores, 

foi apontado que os mesmos realizam tarefas de ordem braçal, prática e 

rotineira, muitas vezes acumulando com as tarefas domésticas e com o 

cuidado com toda a família, o que faz com que essas atividades demandem 

dos mesmos a maior parte de tempo, bem como sobrecarga física e emocional.  

  Para diminuir esses efeitos da sobrecarga sobre seu corpo é necessário 

que o cuidador tenha algumas horas de descanso e de cuidado para consigo 

próprio. 

 O estudo pode confirmar todas as informações encontradas na literatura 

pesquisada, evidenciando os desafios dos cuidadores frente aos portadores da 

doença de Alzheimer. Com isso, sugerem por parte do poder público, iniciativas 

de atenção aos cuidadores, principalmente os que são familiares, pois, se não 

tiver uma atenção para os mesmos, teremos dois pacientes: o idoso com DA e 
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seu cuidador, sendo ele na maioria das vezes familiar. Conviver com um 

familiar doente é abdicar de muitos pontos em sua vida em prol da pessoa 

cuidada, em fim do outro, o que muitas vezes leva a um risco de adoecimento 

pessoal, como também familiar. 

 Pode-se dizer de extrema necessidade uma reflexão sobre o tema 

trabalhado, a fim de buscar soluções simples e cabíveis para a minimização 

deste problema. Acredita-se que é de suma importância a realização 

sistemática de momentos de sensibilização e capacitação para esses 

cuidadores no interior dos serviços de saúde e de assistência social, 

procurando dessa maneira, oferecer um maior grau de conhecimento sobre a 

patologia e as necessidades básicas do dia a dia, podendo às vezes acontecer 

em forma de visitas domiciliares, aproximando assim o profissional da realidade 

trabalhada. 

 Importante também trabalhar a questão da humanização e da 

responsabilização, para que exista uma comunicação harmoniosa entre o 

cuidador e o paciente, para assim evitar conflitos e desgastes de ambos, 

preservando o estado físico e emocional tanto do paciente como também do 

cuidador. 
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RESUMO: A tartaruga verde (Chelonia mydas) é a espécie de quelônio que mais encalha na Bacia 

Potiguar (RN/CE), mas apesar de ameaçada de extinção, existem poucos estudos osteológicos. Esse 

trabalho tem como objetivo analisar padrões anatômicos e de desenvolvimento ósseo em úmeros de 

tartarugas-verdes encalhadas em praias desta região. Foram analisados 217 exemplares provenientes 

da coleção osteológica do Laboratório de Monitoramento de Biota Marinha (PCCB/UERN), 

coletados no período de agosto de 2014 a junho de 2015. As amostras foram divididas em quatro 

classes, de acordo com o comprimento curvilíneo do casco (CCC): indivíduos com até 35 

centímetros; entre 40 e 60 centímetros; entre 70 e 88 centímetros e; com casco a partir de 90 

centímetros. Tartarugas com mais de 90 centímetros foram consideradas sexualmente maturas. A 

maioria da amostra constou de C.mydas imaturas (92%; n=200). O processo lateral do úmero se 

apresenta pouco desenvolvido em tartarugas-verdes mais jovens, e à medida que esses animais 

crescem, esse processo vai se desenvolvendo. Ao atingir o tamanho da maturidade sexual, o 

desenvolvimento da crista delta-peitoral desacelera, entretanto o processo radial continua a se 

desenvolver. O padrão anatômico do úmero pode auxiliar na identificação taxonômica de ossos 

encontrados soltos na praia. O úmero apresenta crescimento progressivo e se desenvolve de acordo 

com o desenvolvimento do animal até a fase adulta, mas continua crescendo até o fim da vida do 

animal, sendo uma excelente estrutura a ser utilizada em estudos de estimativa etária em tartarugas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Osteologia; Chelonia mydas; Maturidade; Úmero. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Estudos osteológicos sobre tartarugas marinhas no mundo ainda são restritos (Wyneken 

et al., 2008), embora o uso da esqueletocronologia venha sendo aplicado em estudos de estimativa 

etária em úmeros de nadadeiras de tartarugas marinhas, tendo como principal referência o trabalho 

de Zug e colaboradores (1986) em tartarugas cabeçudas (Caretta caretta). Nesta técnica, Zug 

(1990) utilizou marcas no tecido ósseo para estimativa de idade das tartarugas marinhas, servindo 

de base para outros trabalhos com tartarugas (ex. AVENS e GOSHE, 2007; GOSHE et al, 2010; 

BJORNALD et al, 2012; PETITET et al, 2012). 

Estudos com desenvolvimento ósseo em tartarugas é de fundamental importância para 

se entender melhor os padrões de crescimento em diferentes populações de tartarugas marinhas, 

além de conhecer melhor a qualidade dos habitats onde elas se encontram e para aperfeiçoar 

técnicas de manejo e planos para a conservação de tartarugas marinhas (BJORNALD et al., 2012). 

A nadadeira anterior das tartarugas é composta pelo úmero, ulna, rádio, carpos, 

metacarpos e falanges (WYNEKEN, 2001). O úmero é o osso geralmente utilizado em estudos de 

crescimento ósseo e estimativa etária em tartarugas marinhas (ZUG et al, 1986; ZUG, 1990). Este 

osso se articula com a fenda glenóide da escápula por meio de sua cabeça e se articula com o rádio e 

a ulna através do epicôndilo (WYNEKEN, 2003). O úmero, assim como outros ossos das 
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nadadeiras, é constituído de uma diáfise óssea com extremidades de epífises cartilaginosas 

(WYNEKEN et al, 2008). Segundo Wyneken (2001), o aspecto das epífises indica quanto o tecido 

ósseo ainda irá crescer nos indivíduos, porém muito desse tecído é perdido durante a preparação dos 

ossos.  

No Brasil, os trabalhos sobre padrões de crescimento naturais e idade são poucos e 

bastante restritos à populações de tartarugas do Rio Grande do Sul (TRIGO, 2004; PETITET, 

2010), não havendo até o momento estudos para as populações da região nordeste. 

Estudos de estimativa de idade e crescimento são importantes para o nordeste brasileiro, 

pois grande parte dos animais registrados em praias encontra-se em estado de decomposição 

avançado (FRAGOSO et al, 2012; GAVILAN-LEANDRO et al, 2013), não sendo possível muitas 

vezes a análises das gônadas. Uma das grandes dificuldades para o uso da técnica de 

esqueletocronologia é a falta de equipamentos para cortes dos ossos, que nem sempre é acessível. 

Desta forma a classificação do desenvolvimento dos animais e maturidade é realizada com base em 

caracteres morfométricos como tamanho (BOLTEN, 1999; DAM, 1999). Porém, análises dos 

padrões de desenvolvimento dos úmeros podem auxiliar na classificação dos indivíduos (ZUG et al, 

1986; WYNEKEN, 2001). 

Das sete espécies de quelônios marinhos existentes no mundo, cinco foram registradas 

para o litoral do Rio Grande do Norte (MARCOVALDI e MARCOVALDI, 1999; FRAGOSO et 

al., 2012), sendo elas: a tartaruga verde (Chelonia mydas), a tartaruga de pente (Eretmochelys 

imbricata), a tartaruga oliva (Lepidochelys olivacea), a tartaruga cabeçuda (Caretta caretta) e a 

tartaruga de couro (Dermochelys coriacea).  

A tartaruga-verde (C. mydas) é a espécie de tartaruga com maior registro de encalhes 

nas praias da região da Bacia Potiguar (BRITO et al., 2012; FRAGOSO et al., 2012; GAVILAN-

LEANDRO et al., 2013), estando classificada como ameaçada (IUCN, 2011). Segundo Gavilan-

Leandro et al., (2013), durante o período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012 foi registrado o 

encalhe de mais de mil indivíduos de tartarugas-verdes, entre os município de Aquiraz no Ceará e o 

município de Caiçara do Norte  no Rio Grande do Norte. 

Esse trabalho tem como objetivo analisar padrões anatômicos e de desenvolvimento 

ósseo em úmeros de tartarugas-verdes (C.mydas) encalhadas em praias da região da Bacia Potiguar 

(RN/CE). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A análise foi realizada em 217 úmeros de nadadeiras anteriores de tartarugas-verdes 

(C.mydas) da coleção do Laboratório de Monitoramento de Biota Marinha – Projeto Cetáceos da 

Costa Branca, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN. As amostras foram 

oriundas de carcaças registradas durante monitoramento periódico realizado nas praias da região da 

Bacia Potiguar, entre os município de Aquiraz (03°49’20.9” S e 38°24’07.8” O), no Ceará, e o 

município de Caiçara do Norte (05°05’28.6” S e 36°17’37.9” O), no Rio Grande do Norte.  

As informações das tartarugas foram obtidas do banco de dados do Projeto Cetáceos da 

Costa Branca (PCCB-UERN). O comprimento curvilíneo da carapaça (CCC) dos animais foi obtido 

no campo com trena milimétrica, conforme Bolten (1999). A determinação de maturidade foi 

realizada através da descrição de Moreira (2003), que classifica os indivíduos com CCC igual ou 

superior a 90 centímetros como sexualmente maturos.  

A coleta das amostras foi realizada no campo ou durante as necropsias realizadas no 

laboratório, no período de agosto de 2014 a junho de 2015. As nadadeiras anteriores ou ossos do 

úmero das carcaças foram armazenados em sacos plásticos identificados em freezers para 

conservação até a preparação dos ossos. As nadadeiras foram envolvidas em telas e assim como os 

úmeros foram colocadas em tanques ou recipientes contendo água para a limpeza e recuperação dos 
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ossos. Os úmeros após serem lavados com detergente neutro foram secos e armazenados em 

embalagens plásticas com identificação do exemplar. 

A análise para descrição dos padrões anatômicos e de desenvolvimento ósseo do úmero 

das tartarugas-verdes foi realizada macroscopicamente usando como referência Zug et al. (1986), 

Wyneken (2001) e Trigo (2004). Os úmeros foram distinguidos em direito e esquerdo. A 

nomenclatura anatômica utilizada no presente trabalho foi baseada em Zug et al (1986).  

As amostras foram divididas em quatro classes para facilitar a descrição do 

desenvolvimento ósseo em diferentes fases, de acordo com o comprimento curvilíneo da carapaça: 

1) animais com tamanho até 35 centímetros; 2) tamanho entre 40 e 60 centímetros; 3) tamanho entre 

70 e 88 centímetros e; 4) animais maturos sexualmente com tamanho igual ou superior à 90 

centímetros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As amostras de tartarugas-verdes C. mydas analisadas durante o presente trabalho foram 

classificadas como provenientes de úmeros de 200 indivíduos imaturos (92%) e 17 maturos (8%), 

totalizando 217 exemplares. 

 A descrição anatômica dos úmeros de C. mydas no presente estudo concorda com a 

realizada por Zug e colaboradores (1986) para C. caretta. O úmero é formado por um processo 

lateral que se divide em crista delta-peitoral e mais dorsalmente por um processo radial, processo 

ulnar, fossa intertubercular, cabeça, diáfise, forame ectoepicondilar, epicôndilo radial e epicôndilo 

ulnar. A análise das epífises cartilaginosas dos indivíduos não evidenciou nenhuma característica 

distintiva entre as fases de desenvolvimento. 

De acordo com Wyniken (2001), o úmero possui em sua estrutura um processo lateral 

em formato de U chamado de crista deltóide. Trigo (2004) e Zug e colegas (1986) classificam esse 

processo lateral em duas partes, o processo radial e a crista delta-peitoral. 

O processo radial do úmero se encontra ventralmente à beira pré-axial da diáfise e distal 

para a cabeça, enquanto a crista delta-peitoral surge na fronteira pré-axial e recebe esse nome por 

sua localização no centro das inserções do deltóide e do músculo peitoral (ZUG et al., 1986). 

Podemos perceber que o processo lateral se apresenta pouco desenvolvido em 

tartarugas-verdes mais jovens, e à medida que esses animais crescem, esse processo vai se 

desenvolvendo. Ao atingir o tamanho da maturidade sexual, o desenvolvimento da crista delta-

peitoral desacelera, entretanto o processo radial continua a se desenvolver. Wyneken (2001) e Zug e 

colaboradores (1986) descrevem bem a anatomia do úmero, porém não descrevem como ele se 

desenvolve em diferentes fases do desenvolvimento e maturação dos animais. 

À medida que o animal se desenvolve, podemos observar desde animais mais jovens  

até animais considerados adultos com CCC igual ou superior à 90 centímetros, como ocorre o 

desenvolvimento do processo lateral do úmero.  

Observa-se em C. mydas com CCC abaixo de 35 centímetros, uma crista delta-peitoral 

curta, baixa e com o grau de desenvolvimento reduzido. Enquanto o seu processo radial se encontra 

com o desenvolvimento mais avançado, no entanto ainda apresentando comprimento reduzido e 

pouca altura. 

Tartarugas-verdes com o tamanho de carapaça entre 40 e 60 centímetros, apresentam 

sua crista delta-peitoral mais larga, mais pontuda e com um maior desenvolvimento. O processo 

radial do úmero se encontra mais desenvolvido, mais pontudo e comprido do que exemplares 

menores.  

Indivíduos com tamanho de casco entre 70 e 88 centímetros, apresentam pouca 

diferença no desenvolvimento de seu processo lateral. A crista delta-peitoral se encontra bem 

desenvolvida, larga e com uma aparência mais pontuda, se assemelhando bastante com aqueles 

animais considerados adultos. Já seus processos radiais se encontram com uma altura e largura 
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semelhante à de animais adultos, no entanto, seu comprimento encontra-se consideravelmente 

inferior. 

Animais com carapaça acima de 90 centímetros apresentam seus processos laterais bem 

desenvolvidos, embora sua crista delta-peitoral e seu processo radial não difiram muitos entre eles 

em termos de largura, comprimento ou altura. Ao chegar à fase adulta, o desenvolvimento dos 

processos laterais dos úmeros de tartarugas verdes acompanha o crescimento ósseo do animal, como 

pôde ser observado durante a análise do material. 

Bjornald e colegas (2012) afirmam que estudos com desenvolvimento ósseo em 

tartarugas são de fundamental importância para o melhor entendimento dos padrões de crescimento 

em diferentes populações de tartarugas marinhas e para aperfeiçoar técnicas de manejo e planos 

para a conservação de tartarugas marinhas. 

A análise do padrão anatômico dos úmeros de nadadeiras peitorais de tartarugas-verdes 

pode ser uma ferramenta na identificação taxonômica de ossos soltos em carcaças, em avançado 

grau de decomposição, encontradas nas praias.  

O úmero das tartarugas-verdes acompanha seu desenvolvimento e crescimento de 

acordo com o crescimento do animal, apresentando estruturas que macroscopicamente podem ser 

utilizadas para estimativa etária. Por esse motivo, o úmero é um excelente osso para realização da 

técnica de esqueletocronologia e trabalhos de estimativa de idade em tartarugas marinhas. 

 

CONCLUSÃO 

A maioria das tartarugas verdes encalhadas nas praias da Bacia Potiguar, no período de 

agosto de 2014 a junho de 2015, era imatura.  

O padrão anatômico do úmero das nadadeiras peitorais de tartarugas verdes da Bacia 

Potiguar está de acordo ao descrito na literatura e pode auxiliar na identificação taxonômica de 

ossos encontrados soltos na praia. 

As estruturas do processo lateral do úmero das tartarugas verdes apresentam um 

desenvolvimento progressivo que pode ser visualizado em distintas fases. O úmero apresenta 

crescimento progressivo e se desenvolve de acordo com o desenvolvimento do animal até a fase 

adulta, mas continua crescendo até o fim da vida do animal, sendo uma excelente estrutura a ser 

utilizada em estudos de estimativa etária em tartarugas. 
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RESUMO: Este trabalho visa descrever o padrão de desenvolvimento ósseo do aparato hióide dos 

botos-cinza (Sotalia guianensis) encalhados na Costa Branca e tombados na coleção do Laboratório 

de Monitoramento de Biota Marinha – Projeto Cetáceos da Costa Branca da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte. Análises do grau de desenvolvimento do aparato hióide e do grau 

de fusionamento entre os tirohiais com o basihial possibilitaram classificar 39 exemplares em cinco 

categorias. O desenvolvimento ósseo do aparato hióide foi comparado com o grau de 

desenvolvimento esqueletal dos indivíduos para classificação etária. Os filhotes (13%) 

apresentaram os ossos do aparato hióide na categoria A, em que os ossos ainda estavam em 

formação e os tirohiais e basihial totalmente desarticulados. Os juvenis (56%), inclusos na categoria 

B, apresentaram os ossos já formados, mas sem sinal de fusionamento entre basihial e tirohiais. Os 

subadultos (16%) apresentaram duas categorias. Indivíduos com início de fusionamento ósseo 

foram inclusos na categoria C (8%), enquanto aqueles com os tirohiais fusionados ao basihial com a 

linha de fusionamento visível foram inclusos na categoria D (8%). Os adultos (15%) apresentaram 

fusão completa dos tirohiais ao basihial, sem a linha de sutura visível. Registrou-se que botos com 

hióides desarticulados ou com o basihial não totalmente fusionado aos tirohiais podem ser 

classificados como imaturos, enquanto que espécimes maturos apresentam a completa fusão das 

estruturas. A classificação do fusionamento do aparato hióide pode auxiliar na determinação da 

maturidade física e desenvolvimento ósseo em exemplares de botos-cinza que não dispõem de 

esqueleto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Osteologia; Delphinidae; Maturidade física; Aparato hióide. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O boto-cinza (Sotalia guianensis) é um pequeno golfinho de coloração cinza, que pode 

variar de cinza claro ao escuro, com duas faixas de coloração mais claras na lateral. A região ventral 

é mais clara que o dorso, variando de cinza claro ao rosa (Flores, 2002). É um dos cetáceos mais 

encontrados no litoral brasileiro (IBAMA, 2001). Habita regiões costeiras, (Flores, 2002; Nery et al; 

2008) e é encontrado desde Honduras até o estado de Santa Catarina, no sul do Brasil (Simões-

Lopes, 1988; Flores, 2002). 

Os cetáceos são componentes vitais da biodiversidade aquática marinha e fluvial. Sua 

importância ecológica no ecossistema se relaciona, dentre outros aspectos, com a manutenção do 

equilíbrio da estrutura trópica e são indicadores ambientais dos ecossistemas aquáticos (Di 

Beneditto et al, 2010).   

O registro de mortalidade pode ser feito a partir do recolhimento de carcaças encalhadas 

ao longo das praias, à deriva ou provenientes da captura acidental. Esses mamíferos enfrentam um 

número crescente de ameaças antrópicas (IBAMA, 2001; Fragoso, 2006; Di Beneditto et al, 2010). 

Diversas ameaças têm sido notificadas ao longo de sua distribuição, afetando o status de 

conservação desta espécie. Os problemas de conservação do boto-cinza têm sido atribuídos, 
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principalmente, a capturas acidentais em redes de pesca (Rosas, 2000; Attademo, 2007; Moura, 

2009).  

O Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte apresenta grande diversidade de espécies 

de mamíferos marinhos, além de registros de encalhes de cetáceos (Medeiros, 2006; Fragoso et al 

2012; Silva et al 2012). Muitas vezes os animais encalhados mortos nas praias ficam muito tempo 

expostos ao meio e dessa forma restam apenas partes ósseas para que se possam ser analisados para 

determinar a causa morte e sua maturidade física.  

O conhecimento sobre a determinação etária dos cetáceos é uma ferramenta importante 

que permite caracterizar as populações, verificar as taxas de mortalidade e a distribuição de classes 

etárias. De acordo com Di Beneditto e colaboradores (2010), a proporção de indivíduos dentro de 

cada classe de idade reflete o estado reprodutivo das populações e permite o acompanhamento de 

suas flutuações. Análises do grau de desenvolvimento ósseo e fusionamento de elementos do 

esqueleto vêm sendo utilizados como ferramenta para classificação etária em cetáceos (Perrin, 

1975; Ito e Miyazaki, 1990; Galatius e Kinze, 2003; Ramos e Di Beneditto, 2005; Fragoso, 2006), 

muitos incluindo análises do aparato hióide. 

O aparato hióide dos odontocetos serve como principal ponto de fixação de músculos e 

ligamentos que subsidiam a respiração, a produção de sons e a alimentação (Reidenberg e Laitman, 

1994; Pretto et al, 2008). Nos odontocetos, o aparato hióide apresenta uma estrutura padronizada, 

sendo composto basicamente por uma parte basal e outra suspensória (Simões-Lopes e Menezes, 

2008).         

O aparato hióide é composto por um basihial, um par de tirohiais, que formam a sua 

parte basal, enquanto os ceratohiais, epihiais, estilohiais e timpanohiais compõem a parte 

suspensória (Reidenberg e Laitman, 1994). O basihial é um osso único, de forma hexagonal e, 

geralmente fusiona-se muito cedo por um sinostose aos tirohiais que conectam o conjunto à 

cartilagem tireóide da laringe (Simões-Lopes e Menezes, 2008).  

Segundo Simões-Lopes e Menezes (2008), os estilohiais nos botos-cinza são os mais 

longos da série e estão inteiramente ossificados. Sua extremidade superior é um pouco mais robusta 

e torcida, fazendo contato com a base do crânio através de timpanohiais cartilaginosos. 

Embora hajam estudos realizados com base no aparato hióide para estimativa de idade 

em algumas espécies de odontocetos (Perrin, 1995; Ito e Miyazaki, 1990; Galatius e Kinze, 2003) e 

descrições morfológicas em botos-cinza (Pretto et al, 2008; Simões-Lopes e Menezes, 2008), 

existem poucos trabalhos utilizando tais ossos para a classificação etária em S. guianensis (Ramos, 

2005). 

Este estudo teve como objetivo descrever o grau de desenvolvimento dos ossos do 

aparato hióide dos indivíduos de boto-cinza (S. guianensis) encalhados mortos em praias da Costa 

Branca. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A análise foi realizada em exemplares de S. guianensis tombados na coleção osteológica 

do Laboratório de Monitoramento de Biota Marinha – Projeto Cetáceos da Costa Branca, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Os exemplares foram oriundos de carcaças 

registradas durante monitoramento periódico realizado nas praias da Costa Branca, entre os 

municípios de Tibau e Touros, no litoral setentrional do Estado do Rio Grande do Norte, pelo 

Projeto Cetáceos da Costa Branca, além de doações feita por colaboradores. 

Os ossos do aparato hióide foram separados e guardados em sacos plásticos, após 

triagem dos exemplares tombados na coleção osteológica. Os ossos foram descritos e identificados 

quanto sua posição anatômica (dorsal/ventral, cranial/caudal e esquerdo/direito) no animal para 

melhor análise. 
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Posteriormente, os ossos do aparato do hióide foram analisados macroscopicamente 

quanto ao grau de desenvolvimento ósseo das estruturas e quanto ao grau de fusionamento entre os 

ossos tirohiais com o basihial. Baseado no estudo de Ito e Miyazaki (1990), realizado com golfinhos 

do gênero Stenella, os ossos do aparato hióide foram classificados, de acordo com o estágio de 

fusionamento entre os ossos tirohiais com o basihial.  

As cinco categorias descritas foram: (A) ossos do aparato hióide ainda em calcificação, 

não totalmente formados e complexo ósseo do basihial com tirohiais desarticulado; (B) ossos 

formados, porém basihial e tirohiais não fusionados; (C) ossos totalmente formados e em inicio de 

fusionamento; (D) ossos do arco hióide totalmente formados, tirohiais fusionados ao basihial, mas 

com linha de fusionamento visível; (E) fusão completa dos tirohiais ao basihial sem linha de sutura 

de fusionamento evidente. 

A determinação da maturidade física dos botos foi realizada por meio da análise do grau 

de fusão das suturas cranianas e das epífises vertebrais (Perrin, 1975). Foram considerados maturos, 

os indivíduos com todas as epífises vertebrais fusionadas aos seus respectivos corpos vertebrais e 

com suturas cranianas fusionadas. O desenvolvimento ósseo do aparato hióide foi comparado com o 

grau de desenvolvimento esqueletal dos indivíduos para classificação etária em: filhote, juvenil, 

subadulto e adulto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As análises do grau de desenvolvimento do aparato hióide e do grau de fusionamento 

entre os tirohiais com o basihial foram realizadas em 39 exemplares de boto-cinza (S. guianensis) 

com comprimento total variando entre 97 e 200 centímetros. 

O estágio de fusionamento entre os ossos tirohiais com o basihial do aparato hióide 

permitiu classificar os indivíduos em cinco categorias distintas (A, B, C, D e E), conforme mostra a 

tabela 1. Os resultados da comparação entre as categorias de fusionamento dos ossos do aparato do 

hióide com as classes etárias (tabela 1), de acordo com desenvolvimento ósseo do esqueleto dos 

exemplares, são descritos a seguir. 

A categoria A, englobou cinco filhotes (13%), com tamanho variando entre 97 e 148 

centímetros, que apresentavam os ossos do aparato hióide desarticulados e ainda em formação. Os 

exemplares apresentavam os hióides desarticulados, estilohial em processo de ossificação, com 

extremidade proximal ainda em formação. O basihial estava em formação apresentando partes 

cartilaginosas. 

 

Tabela 1. Classificação etária de botos-cinza (Sotalia guianensis) encalhados na Costa Branca/RN, 

baseado nas categorias de fusionamento dos ossos do aparato hióide. 
 

Categoria Classe Etária Número de 

indivíduos 

Percentual 

A Filhote 05 13% 

B Juvenil 22 56% 

C Subadulto 03 8% 

D Subadulto 03 8%  

E Adulto 06 15% 

Total  39 100% 

Fonte: Laboratório de Monitoramento de Biota Marinha – PCCB/UERN. 
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Os vinte e dois juvenis (56%), inclusos na categoria B, possuíam comprimento entre 

150 e 194 centímetros. Esses exemplares apresentam as estruturas do aparato hióide (estilohiais, 

basihial e tirohiais) já ossificados e formados, porém sem fusão dos tirohiais ao basihial. 

Os seis subadultos (16%) possuíam entre 192 e 200 centímetros de comprimento e 

foram incluídos nas categorias C e D por apresentar os ossos do aparato hióide com algum grau de 

fusionamento. Indivíduos com tirohial parcialmente fusionado ao basihial foram inclusos na 

categoria C (n=3; 8%). O processo de fusionamento inicia no lado ventral do bordo posterior do 

basihial. Espécimes que apresentavam os tirohiais fusionados ao basihial, mas com a linha de 

fusionamento aparente, foram inclusos na categoria D (n=3; 8%). Observou-se que existe uma 

assimetria no fusionamento dos tirohiais esquerdo e direito com o basihial, podendo um deles 

apresentar grau de fusionamento mais avançado que o outro. 

Os adultos (n=6; 15%) tinham entre 178 e 200 centímetros e foram incluídos na 

categoria E. Apresentaram fusão completa dos tirohiais ao basihial, sem a linha de sutura aparente. 

Dois dos exemplares adultos apresentavam o estilohial  com o desenvolvimento cartilaginoso do 

epihial.  

As análises indicam que o tamanho do indivíduo não está diretamente relacionado ao 

seu grau de maturidade física. Um juvenil de 194 centímetros apresentava as epífises vertebrais e 

peças do hióide não fusionadas, enquanto que outro exemplar de 178 centímetros foi classificado 

adulto por apresentar as epífises vertebrais e ossos do hióide completamente fusionados. Desta 

forma, a determinação da maturidade física somente por meio do comprimento corpóreo não é 

aconselhável. Pois, S. guianensis com grande porte nem sempre podem ser considerados maturos. 

Perrin (1975) analisando exemplares de Stenella frontalis e Stenella attenuata observou 

que o grau de fusionamento dos ossos do aparato hióide não está diretamente relacionado ao 

fusionamento das epífises vertebrais. Aparentemente, os ossos do aparato hióide fusionam mais 

cedo que as epífises dos corpos vertebrais. 

De acordo com o trabalho realizado por Ito e Miyazaki (1990) com Stenella 

coeruleoalba, animais imaturos apresentaram os ossos do hióide não fusionados ou os tirohiais 

parcialmente fundidos ao basihial. Tal estudo corrobora os resultados encontrados no presente 

trabalho para S. guianensis, onde espécimes imaturos apresentam tirohial não fusionado ou 

parcialmente fusionado ao basihial e espécimes maturos com completa fusão das estruturas do 

hióide.  

Ramos e Di Beneditto (2005) distinguiram em exemplares de delfinídeos, três 

categorias de acordo com o grau de fusionamento dos ossos do hióide (peças do hióide separadas, 

parcialmente fusionadas e totalmente fusionadas). Enquanto Ito e Miyzaki (1990) utilizaram quatro 

classes de desenvolvimento em ossos do aparato hióide. O presente estudo conseguiu distinguir um 

número maior de categorias de desenvolvimento dos ossos do hióide, o que auxiliou na comparação 

com os estágios de desenvolvimento do esqueleto e na determinação das classes etárias.  

Embora existam análises que discriminem taxonomicamente S. guianensis de outras 

espécies de odontocetos por meio de variações morfométricas dos ossos do aparato hióide (Pretto et 

al, 2008), ainda não existem trabalhos que correlacionem a morfometria das peças com a 

maturidade física dos botos-cinza. 

O uso da análise de desenvolvimento em ossos do aparato hióide em carcaças de S. 

guianensis da Bacia Potiguar evidenciou que a maioria dos animais encalhados são imaturos 

juvenis. A técnica utilizada se mostrou eficaz na determinação da maturidade física e na 

classificação de faixa etária, o que pode ser bastante útil em estudos de esqueletos incompletos. 

 

CONCLUSÃO 

A análise dos ossos do aparato hióide em S. guianensis da Bacia Potiguar permitiu a 

definição de cinco categorias de desenvolvimento ósseo, além de possibilitar a estimativa da 
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classificação etária (filhote, juvenil, subadulto e adulto) dos indivíduos. A maturidade física dos 

exemplares pode ser estimada com base no estágio de fusão dos ossos tirohiais ao basihial. 
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DISCUTINDO OS SABERES E PRÁTICAS QUE (IM)POSSIBILITAM A CRÍTICA 
DA REALIDADE SOCIAL NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO 

 

Francielly Karoliny Barbosa Dantas1; Priscilla Malaquias Rabelo2; Moêmia Gomes de 
Oliveira Miranda3 

 

 
RESUMO: Estudo de natureza documental, com abordagem qualitativa, que objetiva discutir 
o compromisso político assumido pela formação do enfermeiro, considerando os saberes e 
práticas construídos que (im)possibilitam a crítica da realidade social. Para tanto, foram 
analisados os PGD’s/PGCC's de alguns componentes curriculares ofertados na FAEN/UERN, 
no período de 1996 à 2013. O estudo revelou que, em geral, os saberes implícitos/explícitos 
nas ementas e nos conteúdos, são apresentados de forma pontual, genérica, sem um 
detalhamento que possibilite uma análise mais profunda do potencial de crítica da realidade 
social. As práticas, em geral, são apresentadas de forma descritiva e genérica, muitas vezes, 
simplificada, sem, contudo, evidenciar como as atividades serão desenvolvidas, a 
finalidade/intencionalidade destas atividades, as responsabilidades dos sujeitos envolvidos. 
Porém, identificamos, PGDs/PGCCs cujos saberes e práticas contribuem com a construção de 
um expressivo potencial de crítica da realidade social ao materializar o movimento 
prática/teoria/prática e por apreender a realidade na sua totalidade. Assim, a formação na 
FAEN/UERN é permeada por saberes e práticas, por vezes contraditórios, que expressam 
concepções de homem, sociedade, saúde/doença e enfermagem divergentes, que explicitam os 
interesses distintos que movem a universidade e a sociedade, restringindo as possibilidades de 
crítica da realidade social e, consequentemente, a incorporação do compromisso social 
definido coletivamente. Tal realidade se constitui em grande desafio que requer a 
rearticulação do coletivo no sentido de mobilizar os esforços necessários para o alcance de 
sua intencionalidade para a formação do enfermeiro em articulação com o projeto de 
sociedade que se quer construir, uma sociedade de cidadãos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Saberes; Práticas; Formação do Enfermeiro; Compromisso Político; 
Crítica da Realidade Social.  
 
INTRODUÇÃO 
 

Vivemos numa sociedade marcada pela solidificação do modelo neoliberal, de modo 
especial através da proposição de um Estado mínimo, normativo e administrador, que não 
interfira no funcionamento do mercado, cujas ações se voltam para o aprofundamento das 
desigualdades e para contribuir definitivamente para as diferenças dos grupos sociais em 
termos de acesso aos bens de consumo. A ordem é privatizar, é desmontar sistemas 
universais, é focalizar e segmentar as políticas sociais é abolir direitos sociais. Dessa forma, 
no Brasil, dos últimos anos, tem se evidenciado uma política social que não assegura direitos 
sociais (LUZ, 2004, ANDERSON, 1995).  

Apesar das amplas discussões em torno dessa temática, esse modelo econômico, 
político, social e cultural em curso no capitalismo globalizado tem determinado a crescente 
fragilidade de grandes contingentes populacionais na sociedade contemporânea, expressa, por 
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vezes, em sentimentos de instabilidade, perigo, isolamento, desproteção e desamparo. Sordi e 
Bagnato (1998) complementam que a sociedade de que falamos está contida num mundo onde 
se privatizam os lucros e se socializam as misérias, provocando, portanto, uma ampliação das 
carências de ordem material, psicológica e afetiva, e uma extensão das doenças sociais em 
meio a ilhas de modernidade. Assim, a sociedade civil encontra-se diante de novas/velhas 
necessidades sociais, como a busca permanente por serviços de saúde. 

De modo geral, o sujeito que recorre aos serviços de saúde, não reclama da falta de 
conhecimento tecnológico no seu atendimento, mas da falta de interesse e de 
responsabilização dos diferentes serviços em torno de si e do seu problema. Os sujeitos como 
regra, sentem-se inseguros, desinformados, desprotegidos, desrespeitados, desprezados. O 
itinerário percorrido pelos mesmos, que buscam acabar ou pelo menos aliviar o sofrimento, é 
marcado por várias idas aos serviços públicos de saúde (FRIGOTTO, 1995; SADER, 1996).  

Sob esta ótica, evidenciamos críticas em torno do caráter fragmentado e dos 
procedimentos centrados nas práticas em saúde, apelando, assim, para o desafio da construção 
de uma nova forma de intervir em saúde, na perspectiva de (re)pensar o trabalho em saúde 
(CAMPOS, 2003). Consequentemente, provoca o debate sobre a formação em 
saúde/enfermagem, operacionalizada no espaço da universidade brasileira, no que se refere às 
possibilidades e limites para qualificar profissionais para a produção de serviços, assumindo o 
compromisso com a melhoria das condições de vida/saúde da maioria da população brasileira.  

Nesse sentido, políticas de formação para a saúde/enfermagem devem ser sustentadas 
em estratégias de mudança, capazes de fazer frente ao desafio de qualificar enfermeiros que 
contribuam, de forma efetiva, para a consolidação de uma política de atenção à saúde mais 
justa, mais igualitária e de melhor qualidade social. Isso implica, também, repensar as 
relações entre enfermagem e sociedade brasileira e, sobretudo, repensar o seu lugar e a sua 
responsabilidade no contexto das políticas públicas de saúde e de educação.  

Esse compromisso exige a formação de profissionais capazes de fazer a crítica sobre a 
realidade social na qual estão inseridos e, assim, assumir o compromisso com o atendimento 
às necessidades da maioria da população. Significa, portanto, uma formação política na 
perspectiva de construir a coerência entre o projeto de formação e o projeto de sociedade que 
se pretende construir (MIRANDA, 2010).  

Com essa compreensão, a FAEN/UERN construiu, a partir de 1986 e implementou a 
partir de 1996, o seu Projeto Político-Pedagógico, assumindo o compromisso em formar um 
enfermeiro crítico e reflexivo com competência técnico-científica e ético-política para 
participar efetivamente da consecução do direito universal à saúde, partindo da realidade dos 
serviços de saúde e da totalidade social, com vistas à sua transformação, respeitando os 
princípios éticos e legais da profissão valorizando o ser humano em sua totalidade e no 
exercício da cidadania (UERN, 2001).  

No entanto, apesar da existência de um Projeto Político-Pedagógico (PPP), em 
desenvolvimento na FAEN/UERN, norteado por uma nova base referencial para a formação 
do enfermeiro, que possibilite intervir na produção dos serviços de saúde em resposta às 
necessidades sociais, essa base referencial parece, ainda, não ter sido incorporada ao processo 
de formação nesse espaço institucional. Ou seja, existe uma intenção explícita para a 
formação, porém os gestos ainda são tímidos no que se refere a possibilidade de romper com 
o paradigma tecnicista, base que permite sustentar o modelo hegemônico da formação em 
saúde/enfermagem, com desdobramentos para a produção dos serviços de saúde e, 
consequentemente, para a transformação de uma determinada realidade de exclusão social.  

Esses gestos tímidos são evidenciados, em especial, a partir do final de 2005, 
momento em que passamos a observar, no espaço da FAEN/UERN, a produção de saberes e 
práticas que, em geral, privilegiam a intervenção na doença, o exercício da técnica, a 
habilidade do aluno ao realizar procedimentos, inviabilizando a crítica da realidade social, e, 
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consequentemente, uma intervenção nos problemas e determinantes do processo saúde/doença 
da população, reforçando a prática curativa, individualizada e centrada na técnica.  
 Assim, este estudo tem como objetivo discutir o compromisso político assumido pela 
formação, considerando os saberes e práticas construídos que assegurem a crítica da realidade 
social. Nossa intenção é provocar a percepção de problemas, contradições e limitações, com 
vistas à redefinição de rumos, para os cursos/faculdades/escolas que se encontram em 
processo permanente de (re)orientação dos seus PPPs. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Para alcance dos objetivos propostos, realizamos um estudo de natureza documental 
que, segundo Cellard apud Silva, Almeida e Guindani (2009), favorece a observação do 
processo de maturação ou de evolução dos indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, 
comportamentos, mentalidades, práticas, dentre outros.  Dessa forma, a pesquisa documental 
estimula a percepção totalitária no que concerne à compreensão e consequente materialização 
de conceitos e ideias. 

Além da sua natureza documental, o estudo tem uma abordagem qualitativa uma vez 
que se preocupa com o mundo dos significados, das percepções, das relações, bem como 
possibilita a reflexão e análise da realidade de forma contextualizada (MINAYO, 2006). 

Visando nortear a construção desse estudo, procedemos a leitura do PPP da 
FAEN/UERN, em vigor até momento da coleta dos dados4, com vistas à 
identificação/compreensão de concepções basilares desta formação, que explicitam o 
potencial de crítica da realidade assumido que são: homem, sociedade, saúde/doença e 
enfermagem.  

Torna-se pertinente destacar que as concepções descritas no documento sinalizam a 
forma da instituição perceber a realidade e que posteriormente devem/deveriam orientar a 
definição dos conteúdos os quais se materializam na construção dos Programas Gerais das 
Disciplinas – PGD’s, atualmente denominados de Programas Gerais dos Componentes 
Curriculares – PGCCs5.   

Após a leitura do PPP, foi realizado o levantamento dos PGD’s/PGCC’s, arquivados 
na Secretaria do Departamento de Enfermagem - DEN da FAEN/UERN, referentes ao 
período de 1996 a 2013, dos componentes curriculares: A Universidade e a Produção da Força 
de Trabalho da Enfermagem; Epidemiologia e Enfermagem; O Processo Gerenciar da 
Enfermagem; Enfermagem no Processo Saúde/Doença do Adulto;  Enfermagem no Processo 
Saúde/Doença da 3ª Idade; Estágio Curricular Supervisionado I e II/Estágio em Serviço de 
Saúde I e II. Optamos por esses componentes por expressarem as áreas temáticas do curso, 
bem como por se constituírem em espaços privilegiados de conformação das bases 
referenciais da formação no referido espaço institucional. 

Com este levantamento, foram localizados 63 PGD’s/PGCC’s. Esperávamos encontrar 
um número mais expressivo de componentes devido ao período em questão, porém, 
infelizmente, esta realidade não concretizou-se, uma vez que, não existe a prática permanente 
de arquivamento destes documentos na instituição citada. Como critério de inclusão, 
consideramos os PGD’s/PGCC’s que apresentavam-se completos (com ementa, metodologia 
e conteúdos). Como critério de exclusão, desconsideramos os PGD’s/PGCC’s que 

                                                           
4 No momento da coleta dos dados o PPP da FAEN/UERN encontrava-se em fase de atualização, cujo produto 
passou a vigorar a partir de 2014. No que se refere as bases referenciais, a essência conceitual foi mantida. A 
interdisciplinaridade compreendida até então como concepção, passou a se constituir em princípio formativo. 
5 A mudança na nomenclatura de PGD para PGCC ocorreu de forma institucionalizada, embasada na 
compreensão de que existem hoje, na educação, uma diversidade de componentes curriculares além das 
disciplinas. 
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mostravam-se totalmente semelhantes aos anos anteriores. Com esta atividade, dos 63 
documentos encontrados, apenas 33 estavam dentro dos critérios mencionados. 

A partir desta seleção, realizamos leituras sucessivas, que nortearam a sistematização e 
análise do material em três categorias, apresentadas a seguir, em torno das semelhanças e 
diferenças entre os componentes de cada ano, bem como das concepções acima descritas no 
PPP em articulação com as concepções explícitas ou implícitas nos PGD’s e PGCC’s de 
alguns componentes curriculares do curso de Enfermagem da FAEN/UERN, capazes de 
permitir, ou não, a crítica da realidade social. 

Esclarecemos que não houve necessidade de submissão dessa pesquisa ao Comitê de 
Ética em Pesquisa – CEP, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, uma 
vez que se trata de estudo de documentos de domínio público, ou seja, arquivados na 
secretaria do curso e/ou disponibilizados na Biblioteca Setorial.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Consideramos para análise, neste trabalho, as concepções de homem, saúde/doença, 
enfermagem e sociedade, por entendermos que elas expressam, de forma significativa, o 
potencial de crítica da realidade da realidade. Estas concepções norteiam, ou deveriam 
nortear, a construção das ementas dos diversos componentes curriculares e, 
consequentemente, os conteúdos e as metodologias utilizadas no processo ensinar/aprender, 
expressas nos Programas Gerais de Disciplinas – PGD’s, atualmente, Programas Gerais de 
Componentes Curriculares – PGCC’s. 

Faz-se necessário salientar, entretanto, que a formação de profissionais capazes de 
realizar a crítica da realidade social faz parte dos discursos e das metas propostas pelas 
instituições formadoras e dos que estão envolvidos com esta formação. No entanto, nem 
sempre é especificado neste processo como desenvolver e atingir estes propósitos, superando 
a retórica, efetivando medidas concretas (SORDI; BAGNATO, 1998).  

É preciso explicitar, ainda, que para que a crítica da realidade social seja assegurada e 
incorporada nos discursos e ações de discentes e docentes, devemos entender que a realidade 
compreende partes de um todo, indissociável, sendo estas as dimensões do trabalho de 
enfermagem6 (dimensão estrutural, particular e singular), portanto, intrinsecamente 
relacionadas entre si, e que vão embasar o ensino e o trabalho dos profissionais de 
enfermagem (UERN, 2001). 

Assim, a tarefa teórica empreendida, encontra-se organizada em duas categorias, 
expostas a seguir. 
 
1. O potencial de crítica da realidade social implícito ou explícito nos saberes: 
 

Para a identificação do potencial de crítica da realidade social nos saberes, adotamos 
como referência as concepções de homem, sociedade, saúde/doença e enfermagem implícitas 
ou explícitas nas ementas e seus desdobramentos em conteúdos. Assim, no que se refere a 
concepção de homem, o PPP da FAEN/UERN a expressa da seguinte forma: “Fundamenta-se 
na compreensão do que seja homem/mulher, em que impera construção histórica do sexo 
social a partir das relações de poder na sociedade” (UERN, 2001, p. 55).   

Ao analisarmos as concepções presentes nestes documentos, podemos perceber, em 
geral, ementas que não apresentam, de forma explícita, a concepção de homem expressa no 
PPP da FAEN/UERN. Tal afirmativa dá-se em função do fato de que a referência é sempre 
                                                           
6 Dimensões: Estrutural: sociedade; Particular: grupos sociais; Singular: indivíduo e família (UERN, 2001, p. 
53).  
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alusiva ao sexo masculino, desconsiderando a historicidade da construção dessa concepção, 
como observado no fragmento a seguir: 

 

Enfermagem no Processo Saúde/Doença da Terceira Idade aborda o processo de 
envelhecimento, as alterações bio-psico-sociais da velhice. A capacidade funcional e 
a autonomia do idoso. Saúde mental e problemas de saúde próprios desta clientela. 
O cuidado de enfermagem nos vários níveis de atenção à saúde. Associação dos 
acontecimentos de pesquisa ao cuidado do idoso. Políticas de saúde para a terceira 
idade (PGD DE ENFERMAGEM NO PROCESSO SAÚDE/DOENÇA DA 
TERCEIRA IDADE, 2004).  
 

Essa ementa nos possibilita inferir que a ausência da explicitação desta concepção se 
constitui em um desafio para construir a crítica da realidade social, uma vez que pressupõe a 
ruptura com a histórica utilização de estratégias sutis e refinadas de naturalização e 
legitimação das diferenças e desigualdades entre homens e mulheres que precisam ser 
(re)conhecidas, (de)marcadas e problematizadas. Essa ausência de concepção generificada de 
homem poderá formar profissionais incapazes de perceber os diferentes processos 
saúde/doença que acometem homens e mulheres, em distintas faixas etárias e contextos sócio-
históricos-culturais (MIRANDA, 2010). 

Por outro lado, a concepção generificada de homem definida no PPP, não evidencia 
que ele (o homem/mulher) é ser histórico, social, resultado das relações sociais que estão 
resultado das relações sociais que estabelece com os outros homens e das relações que trava 
com a natureza na busca constante de sobrevivência e desenvolvimento. Para existir, o 
homem necessita prover sua própria existência, o que irá determinar a maneira como ele 
existe (GRAMSCI, 1978). Esta forma de conceber o homem/mulher possibilita uma formação 
comprometida com processos de transformação da realidade de exclusão social. 

No que se refere a concepção de sociedade, o PPP a define como a base que 
fundamenta as formas de trabalho (produção social) e de vida (reprodução social), 
determinando as necessidades sociais e possibilidades de atendimento a essas necessidades. 
Formada por classes sociais antagônicas e extremamente desiguais, em que a determinação de 
classe é definida pelo econômico, através da exploração, e pelo jurídico, político e ideológico, 
através da subordinação. As classes sociais são formadas pelos conjuntos de sujeitos sociais 
determinados, principalmente, mas não exclusivamente, por seus lugares no processo de 
produção (UERN, 2001). 

Ao analisarmos os documentos identificamos, de forma implícita em alguns 
componentes curriculares, a concepção citada conforme fragmento do PGD de Processo 
Gerenciar da Enfermagem (1999): 

 

O trabalho de enfermagem e sua articulação com o trabalho coletivo em saúde, a 
indissociabilidade entre o assistir e o gerenciar. Transformação da organização do 
trabalho: do taylorismo à centralidade do mundo. A gestão dos serviços de saúde 
segundo os interesses coletivos, o papel dos trabalhadores da saúde e dos 
movimentos organizados em saúde (...).  
 

Porém, em outros podemos observar, de forma bastante explícita, a concepção de 
sociedade, conforme o fragmento a seguir. 
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Aprofundamento das concepções de sociedade, fundamento para a compreensão da 
produção social brasileira; Estado: espaço de definição das políticas sociais (...) 
(PGD A UNIVERSIDADE E A PRODUÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO EM 
ENFERMAGEM, 2002). 
 

Observamos que as ementas guardam coerência com a concepção contida no PPP da 
instituição, ao evidenciar que a partir das formas de produção e de reprodução, os “modos de 
andar a vida” se processam em sociedade. Assim, Miranda (2010) esclarece que existe uma 
relação de determinação entre a forma como a sociedade está organizada e o surgimento de 
riscos e potencialidades para o processo saúde/doença, tendo em vista que a saúde se 
configura como uma necessidade social.  

Com esta compreensão, o conhecimento acurado sobre a forma histórica e particular 
de estruturação da sociedade torna-se imprescindível na busca de aspectos de vulnerabilidade, 
para uma intervenção coerente com a realidade concreta na qual os sujeitos encontram-se 
inseridos. Esta forma de entender a sociedade possibilita, portanto, a formação de um 
enfermeiro crítico, comprometido ética e politicamente com a transformação da realidade 
vivenciada, já que o processo ensinar/aprender guarda coerência com a realidade social. 

Fazendo um paralelo com os conteúdos ministrados nestes componentes curriculares, 
identificamos, no PGCC de Processo Gerenciar de Enfermagem (2012): 

 

Política de gestão no SUS; O processo gerenciar da enfermagem e sua articulação 
com a organização do trabalho e a administração na sociedade; O processo gerenciar 
em saúde/enfermagem; Força de trabalho em enfermagem; Os processos de trabalho 
da enfermagem nos modelos tecnológicos de produção dos serviços de saúde que 
qualificam o enfermeiro para assumir a coordenação do trabalho da enfermagem; 
Ética e cidadania na gestão e gerência da produção dos serviços de 
saúde/enfermagem. 
 

E no PGD A Universidade e a Produção da Força de Trabalho em Enfermagem 
(2011): 

  

Concepções de sociedade, ideologia, homem, política, cidadania e trabalho. 
Concepções de Estado. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e seu 
compromisso com a produção e qualificação da força de trabalho, conhecimento e 
novas tecnologias. As concepções de Enfermagem e os desdobramentos para a 
formação. A formação do enfermeiro na FAEN/UERN e o Projeto Político-
Pedagógico da FAEN/UERN. 
  

Esses fragmentos nos apresentaram, implícita ou explicitamente, conteúdos capazes de 
possibilitar o entendimento de que a organização da sociedade encontra-se intimamente 
relacionada com a organização do trabalho, permitindo uma formação coerente com a 
realidade encontrada, contribuindo com sua transformação, além de considerar a 
determinação social do processo saúde doença e a enfermagem enquanto trabalho/prática 
social. Tal compreensão permite a formação de um enfermeiro que supera o ensino 
meramente tecnicista e instrumental de orientação flexneriana, avançando para um processo 
ensinar/aprender crítico e político capaz de desvelar as três dimensões do trabalho da 
enfermagem, viabilizando a crítica da realidade social na qual se encontra inserido o trabalho 
em saúde/enfermagem e a maioria da população brasileira. 
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No que diz respeito à concepção de saúde/doença, é definida no PPP como processo 
histórico e social, determinado pela forma como o homem produz e se reproduz socialmente 
(UERN, 2001). Na análise dos documentos, os PGD’s/PGCC’s citados acima (Processo 
Gerenciar de Enfermagem e A Universidade e a Produção da Força de Trabalho em 
Enfermagem), bem como o PGD de Epidemiologia e Enfermagem (2006) também pauta-se 
no estudo dos determinantes sociais do processo saúde/doença, como podemos visualizar no 
fragmento a seguir. 

 

A epidemiologia enquanto produto e instrumento das práticas institucionais e 
sociais. Construção do conhecimento em epidemiologia e suas repercussões na 
prática de saúde coletiva (...). Estudo dos determinantes sociais do processo 
saúde/doença [...].  
 

Estes fragmentos explicitam a concepção de saúde/doença presente no PPP, 
possibilitando uma formação capaz de realizar a crítica da realidade social, uma vez que 
fundamenta-se na compreensão do processo saúde/doença determinado histórica e 
socialmente e, dessa forma, manifestado de modo diferenciado entre as classes e grupos 
sociais, no qual as condições de vida e trabalho vão determinar diferentes formas de adoecer 
ou de morrer (MIRANDA, 2010).  

Porém, identificamos componentes curriculares que explicitam outra concepção de 
saúde/doença, como, por exemplo, o PGD de Enfermagem no Processo Saúde/Doença da 
Terceira Idade (2004), que “[...] Aborda o processo de envelhecimento, as alterações bio-
psico-sociais da velhice. A capacidade funcional e a autonomia do idoso [...]”. De modo 
semelhante, temos o PGD de Enfermagem no Processo Saúde/Doença do Adulto (2001), onde 
discute-se “Agravos e riscos à saúde do adulto relacionados aos vários sistemas do organismo 
humano”. 

Estes fragmentos evidenciam uma outra concepção sobre saúde/doença, ou seja, a 
concepção multicausal em que há uma simplificação deste complexo processo, de modo que 
os fatores (ambiente, agente e hospedeiro) são considerados isoladamente, como se não 
houvesse interação entre eles. Tal concepção diverge da concepção presente no PPP, e 
consequentemente, impede o desvelar e a articulação entre as dimensões do trabalho da 
enfermagem, inviabilizando a crítica da realidade social por parte do aluno, já que se constitui 
em reforço ao pensamento funcionalista, que historicamente, permeou a prática da 
enfermagem, assumindo como pressuposto o fato de que as leis que regem os fenômenos 
sociais são intemporais e tendentes à estabilidade e à coesão.   

No momento em que analisamos os conteúdos referentes a estes dois componentes 
curriculares, deparamo-nos com estruturas curriculares fechadas, limitadas nelas mesmas, 
com conteúdos técnicos e descontextualizados que não estimulam os alunos a pensar, refletir, 
criar e propor mudanças.  São conteúdos relativos a “choque, queimaduras, traumatismos, 
insuficiências, intoxicações endógenas e exógenas, arritmias, doenças infecto-parasitárias, 
conceitos básicos de enfermagem perioperatória, controle de infecção”, dentre outros (PGCC 
DE ENFERMAGEM NO PROCESSO SAÚDE/DOENÇA DO ADULTO, 2013). De modo 
semelhante, o PGD de Enfermagem no Processo Saúde/Doença da Terceira Idade contempla, 
por exemplo, conteúdos relativos à “gerontologia psicológica, biológica e social, Politicas de 
Atenção à Saúde na Terceira Idade e organização do trabalho da enfermagem na terceira 
idade”. 

Esses fragmentos apresentaram, implícita ou explicitamente, conteúdos capazes de 
reforçar o pensamento funcionalista, uma vez que estes documentos nos possibilitaram o 
entendimento sobre uma concepção multicausal para a saúde/doença, onde a enfermagem é 
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vista como prática fragmentada, curativista, embasada nos modelos tecnicista e biologicista, 
privilegiando a intervenção na doença, inviabilizando a integralidade, o pensamento crítico e 
político e, consequentemente, a crítica da realidade na qual estamos inseridos. 

Bordenave (1999) nos ajuda a pensar que esses conteúdos geram sérias consequências 
na formação, como a ausência de análise crítica da realidade, individualismo, 
competitividade, ausência de originalidade e criatividade individual, dependência e 
conformismo. Dessa forma, produz o compromisso com o mercado, portanto, com a 
manutenção da realidade de iniquidades sociais. 

Vale salientar que não estamos questionando a importância dos conteúdos citados 
anteriormente, mas sim a sua descontextualização. Lück (2009) acrescenta que a produção de 
um conhecimento fragmentado, dissociado do contexto, proporciona um conhecimento 
limitado, ao mesmo tempo em que se produz um mosaico de informações, de conhecimentos 
paralelos, desagregados uns dos outros, e até mesmo antagônicos, todos tidos como legítimas 
representações da realidade. Como desdobramento, temos a formação de um enfermeiro 
tecnicista, instrumental e individualista, distanciando-se da proposta de formação explícita no 
PPP da FAEN/UERN.  

No que tange à enfermagem, o PPP a define como prática social, portanto, trabalho 
que tem especificidades que se materializam em quatro processos indissociáveis: 
assistir/intervir, ensinar/aprender, gerenciar e investigar, onde o enfermeiro assume a 
coordenação do trabalho da enfermagem (UERN, 2001).  

Ao analisarmos os documentos, identificamos a concepção explícita de enfermagem 
como trabalho na maior parcela dos PGD’s/ PGCC’s. O fragmento a seguir é emblemático 
dessa afirmação. 

 

Espaço de consolidação da autonomia do enfermeiro enquanto coordenador do 
trabalho de enfermagem, conformando a articulação e indissociabilidade dos 
processos de trabalho de enfermagem (assistir/intervir, gerenciar, ensinar/aprender e 
investigar) em diferentes cenários da prática de enfermagem (...) (PGCC DE 
ESTÁGIO EM SERVIÇO DA SAÚDE I, 2011). 
 

Esse fragmento traduz a concepção de enfermagem adotada no PPP da FAEN/UERN. 
Esta concepção, enquanto norteadora do processo de formação do enfermeiro, materializa o 
compromisso da universidade com uma formação pautada no trabalho como princípio 
educativo, e, consequentemente, uma formação coerente com a realidade social, uma vez que 
possibilita a articulação entre o trabalho e a educação, se constituindo em alternativa de 
superação da dicotomia teoria/prática, trabalho manual/trabalho intelectual (MIRANDA, 
2010). 

A adoção da concepção da enfermagem como trabalho/prática social significa a 
tentativa de superação de uma visão idealizada da enfermagem, passando a entendê-la 
articulada às demais práticas sociais, não podendo ser tratada isoladamente. Logo, 
compreender a enfermagem como trabalho possibilita a apreensão de contradições e 
dinâmicas presentes na prática, a fim de construir estratégias capazes de potencializar a crítica 
da realidade social, visando contribuir com a sua transformação. 

Porém, no mesmo espaço institucional, identificamos em alguns PGDs/PGCCs, outra 
concepção de enfermagem conforme podemos visualizar no fragmento da ementa a seguir. 
“Aplicação de conhecimentos e habilidades adquiridas ao longo do curso nos processos de 
trabalho de enfermagem no modelo clínico de atenção à saúde, realizado na Rede Hospitalar” 
(PGD DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II, 2000). 
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Embora a ementa faça referência aos processos de trabalho, ela deixa implícita a 
concepção funcionalista da enfermagem, momento em que se preocupa com o exercício da 
técnica e o desenvolvimento da habilidade do aluno para a realização de procedimentos 
hospitalares. Essa concepção ao nortear a formação do enfermeiro fortalece o modelo 
biomédico, potencializa a produção de saberes e práticas que, em geral, privilegiam a 
intervenção na doença e, consequentemente, inviabilizam a crítica da realidade social, uma 
vez que a intervenção é meramente curativa para um indivíduo sem história, sem família, sem 
identidade. Assim, trata-se de uma ação momentânea, descontextualizada e que desconsidera 
os determinantes sociais do processo saúde/doença. 

A desconsideração dos determinantes sociais do processo saúde/doença leva à 
compreensão fragmentada do homem, bem como dificulta a apreensão da realidade social na 
singularidade e em sua totalidade. Como desdobramento, acena para uma formação cuja 
orientação, diverge com o proposto pelo PPP da FAEN/UERN, haja vista que o profissional, 
marcado por padrões universalistas e funcionalistas, acaba por desconsiderar os determinantes 
históricos, econômicos e sociais que envolvem os processos de adoecer e morrer do coletivo, 
fortalecendo, deste modo, o paradigma flexneriano.  

Podemos apreender que, de um modo geral, os saberes implícitos/explícitos nas 
ementas, em especial, nos conteúdos, são apresentados nos documentos estudados de uma 
forma pontual, genérica, sem um detalhamento maior que possibilite uma análise mais 
profunda do potencial de crítica da realidade social, deixando uma lacuna para futuros 
estudos. Esse fato se traduz numa séria problemática a ser enfrentada pela instituição, uma 
vez que estes documentos se constituem em registros históricos, documentos institucionais 
comprobatórios dos estudos dos alunos do processo de formação, fonte de dados para estudos 
e pesquisa e, em especial, instrumento de controle social. Portanto, requerem uma linguagem 
clara, acessível e detalhada.  

Podemos apreender ainda que o potencial de crítica da realidade social que permeia o 
processo de formação na FAEN/UERN, explícita nas concepções de sociedade, processo 
saúde/doença e enfermagem, não são traduzidas em gestos concretos, de forma hegemônica 
nas ementas e nos conteúdos estudados. Já a concepção de homem, implícita na de gênero, 
requer o esforço do coletivo da instituição no sentido de reconstruí-la, deixando-a mais clara 
no PPP, contribuindo assim com a sua materialização nas ementas e conteúdos. Além disso, 
identificamos concepções divergentes nos PGDs/PGCCs estudados traduzindo os interesses 
diferentes que movem a formação no mesmo espaço institucional, produzindo, 
consequentemente, compromissos éticos e políticos diversos diante da realidade de exclusão 
social.  

2. O potencial de crítica da realidade social implícito ou explícito nas práticas: 

As concepções de homem, sociedade, saúde/doença e enfermagem que orientam a 
formação no espaço da FAEN/UERN requererem metodologias que construam, nos alunos, o 
potencial de crítica da realidade social e, consequentemente, o compromisso em contribuir 
com a transformação da realidade de exclusão social.  

Com essa compreensão, identificamos   nos PGD’s/PGCC’s investigados, que de um 
modo geral, dizem respeito a atividades como: aulas expositivas, seminários, trabalhos em 
grupo e visitas técnicas. Estas são apresentadas de forma descritiva e genérica, muitas vezes, 
simplificada, sem, contudo, apresentar como as atividades serão desenvolvidas, a 
finalidade/intencionalidade destas atividades, as responsabilidades dos sujeitos envolvidos, 
entre outros.  

Esta situação pode ser visualizada nos fragmentos a seguir “aulas expositivas com 
utilização de recursos audiovisuais; estudos em grupo; seminários; pesquisa bibliográfica; 
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estudo dirigido; visitas às Instituições de Saúde” (PGD DE PROCESSO GERENCIAR DA 
ENFERMAGEM, 1998); “[...] pela configuração da disciplina será dada maior ênfase a 
seminários e oficinas de trabalho” (PGD A UNIVERSIDADE E A PRODUÇÃO DA FORÇA 
DE TRABALHO EM ENFERMAGEM, 2000). Por mais que, algumas estratégias 
metodológicas como seminários e oficinas de trabalho pressuponham uma participação mais 
ativa dos sujeitos envolvidos no processo ensinar/aprender, elas, também, aparecem de modo 
“genérico” nos documentos institucionais.   

Tal situação nos faz questionar se realmente estes seminários/práticas/oficinas são 
capazes de considerar a realidade nas suas três dimensões, ou seja, estrutural, particular e 
singular, estimulando a crítica da realidade social por parte de todos os envolvidos ou acabam 
tornando-se mera reprodução de saberes, proporcionando a passividade e a falta de atitude 
crítica e propositiva, por parte dos atores e atrizes envolvidos neste processo, diante da 
realidade social na qual estão inseridos.  

No fragmento do PGD de Processo Gerenciar da Enfermagem (1998) percebemos, 
implicitamente, a permanência de um processo ensinar/aprender centrado no conteúdo e, em 
geral, teórico e técnico, distante da realidade na qual a universidade está inserida, como 
podemos visualizar no fragmento a seguir: “aulas expositivas com utilização de recursos 
audiovisuais; estudos em grupo; seminários; pesquisa bibliográfica; estudo dirigido; visitas às 
Instituições de Saúde”. 

Existe, concomitantemente, no âmbito da FAEN/UERN, alguns componentes 
curriculares que recorrem a estratégias metodológicas embasadas no movimento 
prático/teórico/prático que, dessa forma, tem um significativo potencial de crítica da realidade 
social. Este movimento deve ser compreendido como eixo articulador do processo de 
ensinar/aprender onde a dimensão teórica e a dimensão prática não se dissociam no cotidiano 
acadêmico. Neste sentido, ela rompe com a visão tradicional do ensino onde a teoria 
obrigatoriamente antecede a prática (PEREIRA, 2003).  

Corroborando com a discussão, Sordi e Bagnato (1998), afirmam que os alunos em 
formação não devem se apropriar do saber produzido, sistematizado, mas de um saber que 
seja significativo como instrumento de cidadania. Essa afirmação pode ser visualizada nos 
fragmentos a seguir: “Parte da realidade da produção dos serviços de saúde/enfermagem, 
reflete sobre sua problemática e participa de projetos de intervenção de enfermagem” (PGCC 
DE EPIDEMIOLOGIA E ENFERMAGEM, 2013); “[...] um espaço privilegiado da 
conformação do Projeto de Intervenção nos campos de prática da FAEN. O movimento em 
torno da conformação desse projeto, tem como horizonte, o aperfeiçoamento da relação 
prática-teoria-prática como norte para o desenvolvimento desse estágio” (PGD ESTÁGIO EM 
SERVIÇOS DE SAÚDE II, 2006). 

Este potencial de crítica da realidade social do componente curricular Estágio em 
Serviços de Saúde II está melhor descrito no PGCC de 2011 conforme podemos observar no 
fragmento a seguir: “Estágio desenvolvido em quatro movimentos articulados e 
interdependentes: captação da realidade, interpretação da realidade, construção do projeto de 
intervenção, intervenção na realidade objetiva e reinterpretação da realidade”. 

O movimento prática/teoria/prática possibilita um processo ensinar/aprender que tem 
como ponto de partida a realidade social, refletindo sobre esta realidade, e a ela retornando 
com um saber melhor elaborado para uma intervenção coerente com a realidade, capaz de 
desvelar as dimensões estrutural, particular e singular. Esta estratégia possibilita a superação 
das concepções tradicionais e proporciona a construção de saberes e práticas que se articulam 
e são capazes de estimular, no aluno a crítica, a reflexão e a criatividade, recuperando 
experiências e vivências; proporciona ainda articulação entre teoria e prática, a interpretação e 
análise coletiva de problemas, bem como o olhar investigativo, se caracterizando pela 
participação ativa do aluno expressa na utilização de técnicas de ensino socializadas e/ou 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 230



individualizadas (MIRANDA, 2010). Dessa forma, contribui para a formação de enfermeiros 
capazes de realizar a crítica da realidade em que estão inseridos. 

Podemos apreender que, de um modo geral, a forma genérica como as metodologias 
estão descritas nos PGDs/PGCCs estudados não nos possibilitam afirmar que tem ou não um 
potencial de crítica da realidade social. Elas apenas sinalizam, em alguns casos, com esta 
intencionalidade, deixando arestas para trabalhos futuros.  

Portanto, de igual modo aos saberes, as práticas metodológicas se constituem em 
desafio a ser enfrentado pela instituição, uma vez que estão sendo apresentadas, em grande 
parte dos documentos citados, como um kit básico que comporta, simultaneamente, 
estratégias divergentes e, por vezes contraditórias, e que de um modo geral, não tem coerência 
com os saberes necessários à uma formação comprometida com transformação da realidade 
de exclusão social.   

Esta situação é preocupante uma vez que a metodologia se constitui na discussão 
epistemológica sobre o caminho do pensamento que o tema requer. Assim, a metodologia é 
parte intrínseca da visão de mundo veiculada na teoria. Desse modo teoria e metodologia 
caminham juntas e vinculadas (MINAYO, 2006). 

 
CONCLUSÃO  
 

O estudo nos possibilitou apreender o esforço que a FAEN/UERN tem empreendido 
no sentido de construir saberes e práticas com um significativo potencial de crítica da 
realidade social, na perspectiva de formar um enfermeiro comprometido ética e politicamente 
em contribuir com a transformação da realidade na qual está inserido, onde a maioria da 
população vive em condição de exclusão social.  

Este potencial foi traduzido nas concepções de homem, sociedade, saúde/doença e 
enfermagem, que norteiam a construção das ementas, a definição dos conteúdos e da 
metodologia dos diversos componentes curriculares integrantes do Projeto Político-
Pedagógico que orienta a formação no espaço institucional citado. 

No entanto, ao traduzir a intenção em gesto, o estudo nos possibilitou apreender que, 
de um modo geral, os saberes implícitos/explícitos nas ementas, em especial, nos conteúdos, 
são apresentados nos documentos estudados de uma forma pontual, genérica, sem um 
detalhamento maior que possibilite uma análise mais profunda do potencial de crítica da 
realidade social. Esse fato se traduz numa séria problemática a ser enfrentada pela instituição, 
uma vez que estes documentos se constituem em registros históricos, documentos 
institucionais comprobatórios dos estudos dos alunos no decorrer do processo de formação, 
fonte de dados para estudos e pesquisas e, em especial, instrumento de controle social. 
Portanto, requerem uma linguagem clara, acessível e detalhada.  

No que se refere às práticas, o estudo revelou que, em geral, são apresentadas de forma 
descritiva e genérica, muitas vezes, simplificada, sem, contudo, apresentar como as atividades 
serão desenvolvidas, a finalidade/intencionalidade destas atividades, as responsabilidades dos 
sujeitos envolvidos, entre outros. Desse modo, se constituem, também, em desafio a ser 
enfrentado pela instituição, uma vez que estão sendo apresentadas, em grande parte dos 
documentos citados, como um kit básico que comporta, simultaneamente, estratégias 
divergentes e, por vezes contraditórias, e que de um modo geral, não tem coerência com os 
saberes necessários à uma formação comprometida com transformação da realidade de 
exclusão social.  

Porém, pudemos identificar, no mesmo espaço institucional, PGDs/PGCCs de 
componentes curriculares cujos saberes e práticas contribuem com a construção de um 
expressivo potencial de crítica da realidade social ao materializar o movimento 
prática/teoria/prática. Esse movimento somente é possível por meio da compreensão e 
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apreensão da realidade na sua totalidade. Ou seja, como um todo coerente, no qual são 
analisadas as partes desse todo, formando correlações entre o todo e as partes que contêm 
determinações e condicionantes. Entender, ainda, a realidade como processo histórico dotado 
de dinamicidade, provisoriedade e transformação. 

Diante do exposto podemos inferir que o processo de formação na FAEN/UERN é 
permeado por saberes e práticas diversas e, por vezes contraditórios, que expressam 
concepções de homem, sociedade, saúde/doença e enfermagem divergentes, que explicitam os 
interesses distintos que movem a universidade, e, consequentemente, a sociedade, 
restringindo as possibilidades de construção do potencial de crítica da realidade social e, 
consequentemente, a incorporação do compromisso social definido coletivamente no espaço 
institucional citado.  

Tal realidade se constitui em um grande desafio que requer a rearticulação do coletivo 
no sentido de mobilizar os esforços necessários para o alcance de sua intencionalidade para a 
formação do enfermeiro em articulação com o projeto de sociedade que se quer construir, ou 
seja, uma sociedade de cidadãos. 
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EFEITO DE DIFERENTES FORMAS DE SUSPENSÃO HIDRICA NO 

RENDIMENTO DO ÓLEO ESSENCIAL DE Hyptis suaveolens (L.) POIT. 

 

Maria Vanilse Sampaio1; Maria Géssica da Silva1; Maria Valdiglezia de Mesquita 

Arruda2; Mônica Danielle Sales da Silva Fernandes2; Cynthia Cavalcanti de 

Albuquerque3. 

 

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo estudar a influência de diferentes 

formas de suspensão hídrica na produção de biomassa e no rendimento do óleo essencial 

de Hyptis suaveolens (L.) Poit. O experimento foi desenvolvido em casa de vegetação e 

aos 20 dias as mudas foram transplantadas para vasos com capacidade para 8L contendo 

como substrato solo natural, ou seja, solos retirados da área de ocorrência da espécie. 

Após o transplantio, as plantas foram submetidas a dois intervalos de irrigação e 

diferentes capacidades de campo (cc) perfazendo os seguintes tratamentos: T1 – irrigação 

com 100% cc; T2- irrigação com 50% cc; T3- irrigação com 25% cc; T4- irrigação a cada 

2 dia com 100% cc; T5- irrigação a cada 5 dias com 100% cc. O delineamento  

experimental foi inteiramente casualizado com 5 tratamentos e 8 repetições, perfazendo 

um total de 40 plantas.  Aos 40 dias após a aplicação do estresse foi avaliado: biomassa 

seca de parte aérea e raiz; área foliar; volume radicular; diâmetro do caule altura do caule; 

teor relativo de água (TRA); níveis de prolina, carboidratos totais, carotenoides totais; 

clorofila a e b e rendimento do óleo. As diferentes condições hídricas não afetaram o 

sistema fotossintético da planta e nem interferiram no rendimento de óleo essencial. 

Entretanto, os níveis de irrigação de 100% e 50% de capacidade de campo 

proporcionaram uma maior área foliar. 

 

PALAVRA-CHAVE: Estresse hídrico; Plantas medicinais; Bamburral. 
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INTRODUÇÃO 

 

O gênero Hyptis, pertencente à família Lamiaceae, é rico em espécies de grande 

importância econômica e etnofarmacológica (FALCÃO; MENEZES, 2003). Entre as 

espécies desse gênero, encontra-se a Hyptis suaveolens (L.) Poit, uma planta herbácea e 

anual, podendo atingir porte subarbustivo, com ramos fortemente aromáticos e conhecida 

popularmente como bambural, salva-limão e alfazema-brava (LORENZI; MATTOS, 

2002).  

 A espécie é predominantemente utilizada na medicina popular, em especial na 

região Nordeste (AGUIAR JUNIOR, 2011) e tem sido alvo de intenso estudo devido às 

propriedades antifúngicas e antibacterianas do seu óleo essencial (MALELE et al., 2003; 

MOREIRA et al.,2013). Além das propriedades antimicrobianas, o óleo tem atividades, 

nematicida, larvicida e inseticida, (CONTI et al.,2012). 

 A epiderme de todos os órgãos aéreos desta espécie apresenta alta densidade de 

tricomas glandulares, os quais armazenam óleos essenciais, compostos principalmente de 

mono e sesquiterpernos (SILVA et al 2003; MARTINS; POLO, 2009). Os óleos 

essenciais são originados do metabolismo secundário das plantas, e são caracterizados 

por serem voláteis, líquidos e aromáticos. Esses metabólicos atuam na defesa da planta, 

contra os estresses bióticos e abióticos, podendo estar envolvidos na alelopatia. Em geral, 

a produção desses produtos é influenciada pela nutrição mineral, temperatura, intensidade 

luminosa e disponibilidade de água (MORAIS 2009). 

Solo sob ótimas condições de irrigação, na maioria das vezes, garante pleno 

desenvolvimento vegetativo, aumentando a produção de biomassa e área foliar. No 

entanto, a produção de óleo essencial de algumas espécies pode ser reduzida sob irrigação 

plena (MEIRA et al., 2013).  Dessa forma o estresse hídrico é um fator determinante para 

o cultivo e produção de óleos essenciais em determinadas espécies, uma vez que, sob 

reduzido potencial hídrico, a produção de óleo nas plantas aumenta, visto que esse 

composto químico atua como antioxidante, fotoprotetor e ainda tem a função de defesa 

contra o ataque de insetos herbívoros, propiciando melhores condições de sobrevivência 

à planta (TAIZ ; ZEIGER, 2009).  

Os ambientes onde as plantas se desenvolvem exercem grande influência, sobre a 

produção e composição dos óleos, nesse sentido o presente trabalho teve como objetivo 

estudar a influência de diferentes formas de suspensão hídrica na produção de biomassa 

e no rendimento do óleo essencial de Hyptis suaveolens (L.) Poit.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na Casa de Vegetação anexo ao Laboratório de 

Cultura de Tecidos Vegetais (LCTV) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN). As plantas utilizadas no experimento foram provenientes de sementes, as quais 

foram coletadas de plantas próxima ao Campus Central da UERN, Mossoró-RN, 

localizado sob as seguintes coordenadas geográficas:  latitude 05°12’ 10.63 Sul e 
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37°18'57.48 de longitude oeste. As sementes foram germinadas em recipientes com 

capacidade para 200 mL contendo substrato natural (solo retirado da área de ocorrência 

da espécie) e após 20 dias, as plântulas foram transplantadas para vasos com capacidade 

para 8L contendo o mesmo substrato. As regas foram diárias com 100% da capacidade 

de campo (CC) até a diferenciação dos tratamentos hídricos (cerca de 7 dias). 

Após o período de estabelecimento das plantas, foram avaliados 2 intervalos de 

irrigação e diferentes capacidades de campo (cc) perfazendo os seguintes tratamentos: T1 

– irrigação com 100% cc ; T2- irrigação com 50% cc; T3- irrigação com 25% cc; T4- 

irrigação a cada 2 dia com 100% cc; T5- irrigação a cada 5 dias com 100%cc. As regas 

foram realizadas manualmente sendo a água utilizada na irrigação disponibilizada pela 

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN).   

Aos 35 dias após a aplicação do estresse, foram avaliadas as seguintes variáveis: 

biomassa seca de parte aérea e raiz; volume radicular; altura do caule; área foliar; 

diâmetro do caule; níveis de prolina; teor relativo de água (TRA); carboidratos totais, 

carotenoides totais e clorofila a e b e o rendimento do óleo. 

 

Analises bioquímica 

As análises bioquímicas foram realizadas nos Laboratórios de Biologia I e II da 

UERN. Para as análises foram selecionados 3 espécimes de cada tratamento, dos quais 

foram retirados tecidos foliares. Para quantificação da prolina foram utilizadas amostras 

de folhas colhidas entre 8 e 9 horas da manhã, mediante método de Bates et al. (1973). 

Os carotenoides totais, a clorofila a e b foram obtidos segundo a metodologia de Dere, 

Gunes e Sivaci (1998). Os teores de carboidratos totais foram determinados pela 

metodologia descrita por Dubois et al. (1956).   

 

Análise do peso seco  

Para obtenção da massa seca das porções aérea e radicular, foram realizadas 

análises destrutivas do material vegetal obtido nos diferentes tratamentos. Após a coleta, 

as plantas foram lavadas para remoção do substrato e em seguida o material foi 

particionado entre parte aérea e radicular e acondicionado em saco de papel do tipo Kraft, 

devidamente identificado, o qual foi posto a secagem em estufa de circulação forçada de 

ar a 70 oC até atingir massa constante. O volume radicular foi quantificado pelo 

deslocamento do volume de água em uma proveta milimetrada, antes da secagem. 

 

 Crescimento e diâmetro do caule. 

  Semanalmente, a altura e o diâmetro do caule foram medidos. A altura foi 

quantificada com auxílio de uma fita métrica, sendo a medida tomada da base do ramo 

até o ponto de inserção das folhas no ápice caulinar. O diâmetro do caule das estacas foi 

medido com auxílio de um paquímetro. 

 

Quantificação da área foliar 

Após a coleta, as folhas foram conduzidas ao laboratório de Cultura de Tecido 

Vegetal da UERN, onde se determinou a área foliar total de cada planta, utilizando-se do 
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medidor a laser portátil CI-202, CID Bio-Science Inc, Camas, WA, USA. Utilizando 4 

repetições por tratamento e 10 folhas por repetição totalizando 40 folhas por tratamento. 

 

Teor Relativo de Água (TRA) 

Para avaliar o TRA, foram selecionadas três plantas escolhidas aleatoriamente em 

cada tratamento, para retirada dos discos foliares. Os referidos discos (com cerca de 10 

mm de diâmetro) foram retirados da 4a folha abaixo do ápice caulinar com auxílio de um 

furador de rolha e foram imediatamente pesados para determinação do peso fresco sendo 

em seguida, colocados em placas de Petri forradas com papel de filtro completamente 

embebido com água, onde permaneceram em BOD ( 25oC e 80% de umidade relativa) 

por 10 horas no escuro. Após esse período, os discos foram pesados para determinação 

do peso túrgido e posteriormente foram levados à estufa para secagem a 70 oC. O TRA 

foi quantificado através da seguinte fórmula: 100





PsPt

PsPf
TRA , expresso em 

percentagem (%), onde Pf, Ps e Pt correspondem respectivamente aos pesos fresco, seco 

e túrgido.  

 

Rendimento do óleo 

O óleo essencial foi obtido por meio do processo de hidrodestilação em aparelho de 

Clevenger modificado, utilizando-se 100 g de matéria seca em 500 mL de água destilada 

por 2h.  

O rendimento do óleo foi calculado através da equação: TO = (Móleo/ Mfolhas) x 100, 

onde TO = teor do óleo e M = massa. O resultado foi expresso em percentagem (%). 

 

Delineamento experimental 

O experimento foi desenvolvido em delineamento inteiramente casualizado com 5 

tratamentos e 8 repetições, perfazendo um total de 40 plantas. Os dados obtidos foram 

submetidos à análise de variância e suas médias comparadas pelo Teste de Tukey a 5% 

de significância com o auxílio do programa estatístico STAT®. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No que diz respeito à produção do osmorregulador prolina, não se observou 

diferença significativa entre os tratamentos testados (tabela 1), porém nas plantas com 

25% cc e 5 dias de estresse hídrico observou-se um aumento nos teores de prolina em 

relação aos outros tratamentos, indicando uma possível adaptação da planta ao estresse.  

As plantas sob condições estressantes alteram seu metabolismo, e como mecanismo 

de defesa promovem um acúmulo de compostos orgânicos, e dentre estes compostos, se 

encontra a prolina, aminoácido essencial, que em plantas sob estresse auxilia na 

manutenção da integridade celular de proteínas, enzimas e membranas, agindo como 

osmoprotetor (SILVA et al.,2015). Um resultado não significativo encontrado entre os 

tratamentos avaliados nesse trabalho pode estar relacionado ao pequeno período de 

estresse ao qual plantas foram submetidas. 
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A prolina também é um eliminador de radicais livres, evidenciando assim a sua 

importância para a planta, todavia a síntese e o acúmulo de compostos orgânicos varia 

entre espécies vegetais e entre diferentes cultivares da mesma espécie (SANTOS  et al., 

2013) 

Para os valores de clorofila a e b também não houve diferença significativa, como 

mostrado na tabela 1, bem como para os valores de carotenoides, sugerindo que o estresse 

adotado não foi suficiente para causar diferenças significativas entre os tratamentos. 

Entretanto verifica- se que ocorre uma redução de clorofila a após a imposição da 

deficiência hídrica para os tratamentos com 100% e 25% cc e 2 dias de estresse.  

As observações para os valores de clorofila b demonstram decréscimo com níveis 

de 100% cc e 25% cc e os maiores valores de carotenoides encontram-se com 25% cc e 

5 dias de estresse. Isso mostra que o decréscimo na quantidade de clorofila a não está 

associado apenas ao estresse hídrico, visto que as plantas que foram irrigadas com 100% 

da capacidade de campo, também apresentaram menor quantidade desse pigmento, 

embora não tenha havido diferença estatística. Provavelmente, outros fatores climáticos, 

tais como temperatura e umidade relativa do ar possam ter interferido.  

 

Tabela 1 - Teor de Prolina; Clorofila a e b; Carotenoides em Hyptis suaveolens sob 

estresse hídrico. 

Disponibilidade 

 Hídrica (%cc). 
*Prolina (μM.g-1) 

Clorofila a 

(μM.g-1) 

Clorofila b* 

(μM.g-1) 

Carotenoides 

(μM.g-1) 

100 18.4448 A 539.8657 A 71.8002 A 177.1525 A 

50 15.9884 A 764.5859 A 87.1341 A 222.7838 A 

25 19.1915 A 590.0805 A 77.2093 A 188.4695 A 

2 Dia 17.9960 A 518.8657 A 77.6290 A 168.0747 A 

5 Dia  19.5143 A 842.0485 A 83.5959 A 242.0796 A 

C.V 17.81 28.79 16.34 20.17 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna são estatisticamente iguais entre si pelo 

teste de Tukey a 5% de significância. Porcentagem da capacidade de campo (%cc). *Dados 

transformados em arc sen  SQRT(X + .05). 

 

O estresse hídrico afeta a produção de clorofila e como consequência ocorre um 

declínio progressivo na capacidade fotossintética da planta, (SILVA et al., 2013). 

 Quanto aos carotenoides, não verificou-se diferença estatística entre os tratamentos 

avaliados. A presença de carotenoides durante o estresse hídrico tem como resultado uma 

maior proteção contra foto-oxidação, enquanto a degradação dos carotenoides sugere 

danos nas membranas fotossintéticas (SANTOS et al., 2013). Os valores apresentados na 

tabela 1, sugerem que os níveis de estresse não afetaram o sistema fotossintético da planta, 

visto que os valores de clorofilas e carotenoides não foram alterados. 

Nas análises de crescimento, não foram observadas diferenças significativas entre 

os tratamentos, para as variáveis massa seca da parte aérea, massa seca da raiz, volume 

radicular e teor relativo de água (tabela 2). O crescimento da parte aérea e raiz não foi 

afetado pelo déficit hídrico submetido, sendo que, em termos numéricos, a maior 

produção de parte aérea foi com 2 e 5 dias de estresse e o maior nível de produção de raiz 
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foi com 100% cc (tabela 2). Segundo Lopes  et al. (2011) uma planta com boas condições 

hídricas produz uma maior quantidade de massa seca em função de uma maior absorção 

de dióxido de carbono pelos estômatos e nutrientes minerais pelas raízes. Segundo os 

autores, quando a planta entra em estresse hídrico ocorre fechamento dos estômatos, 

aceleração da senescência e abscisão foliar, resultando na redução do acúmulo de 

biomassa. 

 

Tabela 2 - Médias da Massa seca da parte aérea (MS da P.A); Massa seca da raiz (MS da 

Raiz); Volume radicular (V.R); Teor relativo de água (TRA)  em  Hyptis suaveolens sob 

estresse hídrico.. 

Disponibilidade 

Hídrica (%cc) 
*MSPA(g) *MSR(g) *V.R (cm3) TRA (%) 

100 16.3805 A 15.5999 A 62.9944 A 43.6631 A 

50 16.6534 A 14.2477 A 67.8466 A 44.2200 A 

25 17.4954 A 13.0784 A 70.2127 A 34.6824 A 

2 Dia  18.0620 A 12.3539 A 74.0726 A 33.5911 A 

5 Dia 19.8547 A 14.4736 A 56.0092 A 33.3835 A 

C.V 8.08 20.25 26.29 25.29 

Porcentagem da capacidade de campo (%cc).  Médias seguidas de mesma letra maiúscula na 

coluna são estatisticamente iguais entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. *Dados 

transformados em arc sen SQRT (X + .05). 

 

Outra característica de plantas submetidas ao estresse hídrico de acordo com 

Almeida et al. (2014), é a capacidade da raiz crescer e se alongar mais que a parte aérea 

como mecanismo de adaptação à seca, com a finalidade de reduzir a perda de água. Essa 

afirmação contradiz ao que foi observado nesse trabalho, no qual as raízes tiveram um 

crescimento proporcional à parte aérea (tabela 2). 

Com relação ao teor relativo de água (TRA) não foi encontrado diferença 

significativa entre os níveis de estresse aos quais as plantas foram submetidas (Tabela 2). 

O teor relativo de água representa a quantidade de água que o tecido vegetal é capaz de 

reter. Em todos os tratamentos avaliados observou-se que houve perda de água pelo tecido 

foliar entre 57 e 67% (tabela 2). Isso demostra mais uma vez, que embora as plantas 

estivessem sendo hidratadas, havia uma considerável perda de água, reforçando mais uma 

vez que outros fatores (temperatura e umidade relativa) podem estar implicados nesses 

resultados.  

O estresse hídrico influenciou significativamente na área foliar das plantas, os 

resultados mostraram que a capacidade de campo de 100% e 50% apresentaram as 

maiores médias, e as reduções significativas foram observados com 25% da capacidade 

de campo, 2 e 5 dias de estresse (tabela 3). Dutra et al. (2012) relatam que plantas que são 

submetidas a maiores disponibilidades de água produz maior número de folhas, 

resultando em um aumento na área foliar. Os autores confirmaram que 60%; 80% e 100% 

de retenção de água em tecidos de Helianthus annuus L. (girassol) promoveram melhor 

desenvolvimento das plantas devido a uma maior área foliar. 
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Tabela-3 Área foliar; Altura da planta e Diâmetro do caule em Hyptis suaveolens sob 

estresse hídrico.  

Disponibilidade 

Hídrica (%cc) 

Área Foliar  

(cm2) 

Altura 

(cm) 

Diâmetro do caule 

(cm) 

100 55.4175 A 38.3750 A 6.1369 A 

50 51.9858 AB 36.0000 A 6.0528 A 

25 49.7087 ABC 35.8125 A 6.2969 A 

2 Dia 39.2038 C 39.6875 A 6.1016 A 

5 Dia 43.1640 BC 35.8750 A 6.0528 A 

C.V 10.68 13.62 7.38 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna são estatisticamente iguais entre si pelo 

teste de Tukey a 5% de significância. Porcentagem da capacidade de campo (%cc). 

 

Resultado similar ao encontrado nesse trabalho foi relatado em Phaseolus lunatus 

L. (feivão-fava) com e sem estresse hídrico (Oliveira et al., 2014); em Qualea grandiflora 

Mart (pau-terra) que sob 100% cc, as plantas apresentaram maior área foliar e sob 50% e 

12,5% uma redução da mesma (Vieira e Gomes, 2011). 

Não foram constatadas diferenças significativas para altura da planta e diâmetro 

caulinar entre os diferentes tratamentos de estresse hídrico submetido (tabela 3). 

Os teores de carboidratos solúveis em folhas de H.suaveolens não apresentaram um 

resultado significativo em resposta aos tratamentos hídricos (tabela 4), isto demostra que 

não ocorreu mudanças na concentração de carboidratos nas folhas durante o período de 

estresse submetido. Silva et al. (2012) relatam que elevados níveis de carboidratos 

solúveis totais está relacionado ao mecanismo de ajustamento osmótico da planta, 

causando uma maior retenção de água na célula, resultado não observado nas plantas 

deste experimento (tabela 4). 

 

Tabela-4 Carboidratos totais e rendimento do óleo (R.O) de Hyptis suaveolens sob 

estresse hídrico.  

Disponibilidade 

 hídrica (%cc) 
Carboidratos totais (mg/mL) R.O (%)** 

100 12.1438 A 0.8001 A 

50 13.3224 A 0.8513 A 

25 12.2419 A 0.8178 A 

2 Dia 12.4993 A 0.7903 A 

5 Dia 16.1599 A 0.8799 A 

C.V 25.54 9.49 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna são estatisticamente iguais entre si pelo 

teste de Tukey a 5% de significância. Porcentagem da capacidade de campo (%cc).** Dados 

transformados em  X ** alfa .05 

Conforme observado na tabela 4, o rendimento do óleo essencial de H. suaveolens 

com diferentes regimes hídricos não apresentou resultados significativos, contudo o 

tratamento com 5 dias de estresse proporcionou o maior rendimento de óleo com 
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0,8789%. Isso significa que há uma tendência da espécie produzir mais óleo quando sob 

estresse, o que implica numa estratégia de defesa. Meira et al. (2013) afirmam que 

condições adversas favorecem a produção de óleo essencial e essa afirmação foi baseada 

em trabalho realizado pelos autores, os quais observaram maior produção de óleo 

essencial de Melissa  officinalis L. em menor lâmina de irrigação hídrica. 

 

CONCLUSÃO 

 

O crescimento e a produção de biomassa das plantas avaliadas nesse trabalho não 

foram influenciados pelo estresse hídrico submetido. As condições hídricas não afetaram 

o sistema fotossintético da planta e nem proporcionaram um elevado rendimento de óleo 

essencial. Entretanto, os níveis de irrigação de 100% e 50% de capacidade de campo 

proporcionaram uma maior área foliar. De modo geral H.suaveolens apresentou um 

comportamento resistente aos níveis de estresse hídrico submetido, o que nos levar a 

pensar que esta planta pode ser resistente ao estresse ou o tempo de estresse foi 

insuficiente para alterar seu desenvolvimento, sugerindo mais estudos para maiores 

averiguações. 
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EFEITO DE DIFERENTES TIPOS DE ADUBAÇÃO ORGÂNICA NO 

CULTIVO DE HYPTIS SUAVEOLENS (L.) POIT.  

Maria Géssica da Silva1; Maria Vanilse Sampaio1; Maria Valdiglezia de Mesquita 

Arruda2; Mônica Danielle Sales da Silva Fernandes2; Cynthia Cavalcanti de 

Albuquerque3. 

 

RESUMO 

 O presente trabalho propôs verificar o efeito de diferentes tipos de adubação 

orgânica no cultivo de H. suaveolens. O experimento foi conduzido em casa de vegetação 

pelo Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da UERN, Mossoró, RN. As sementes 

foram obtidas de plantas matrizes próximas ao campus central, onde foram germinadas 

em recipientes descartáveis durante 20 dias e em seguida transplantadas para vasos de 6L, 

contendo solo natural (SN) e diferentes tipos de compostos orgânicos (esterco caprino, 

esterco de ave e Polifértil®) em diferentes proporções, perfazendo os seguintes 

tratamentos: T1 – SN sem composto orgânico (Testemunha); T2- SN + 1,0 kg m-3 de 

esterco de  ave; T3- SN +  2,0 kg m-3 de esterco de ave; T4- SN + 3,0 kg m-3 de esterco 

de  ave; T5- SN +  3 kg m-3 de esterco caprino; T6- SN +  6,0 kg m-3 de esterco caprino; 

T7- SN + 9 kg m-3 de esterco caprino; T8- SN + 1,5 kg m-3 de Polifértil®  ; T9- SN + 3 

kg m-3 de Polifértil® e T10- SN + 4,5 kg de Polifértil®. As regas foram realizadas 

diariamente duas vezes ao dia (07:00 e as 16:00h). As avaliações bioquímicas e de 

crescimento foram realizadas no final do experimento (aos 45 dias) e as variáveis 

avaliadas foram: Níveis de proteínas e carboidratos totais; carotenoides; clorofila a e b; 

massa seca da parte aérea (MSPA); massa seca da raiz (MSR); Teor relativo de água 
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(TRA); área foliar; altura da planta; diâmetro caulinar. De acordo com os resultados 

obtidos, pode-se concluir que a utilização da adubação orgânica é altamente recomendada 

no cultivo de H. suaveolens, principalmente o adubo de aves. 

Palavras-Chave: H. suaveolens, adubação orgânica, planta medicinal. 

INTRODUÇÃO 

O gênero Hyptis, pertencente à família Lamiaceae, apresenta uma grande 

diversidade morfológica, com cerca de 300 a 400 espécies (HARLEY, 1988; SALES, 

2009), as quais são de grande importância econômica e etnofarmacológica (FALCÃO; 

MENEZES, 2003). Entre as espécies desse gênero, encontra-se a Hyptis suaveolens (L.) 

Poit, uma planta herbácea e anual, com predominância de subarbusto, fortemente 

aromático, conhecida popularmente como bambural, salva-limão e alfazema-brava 

(LORENZI; MATTOS, 2002). 

Este gênero apresenta uma predominância de espécies produtoras de óleos 

essenciais, que tem muitas propriedades terapêuticas, atividades antimicrobiana, 

antifúngica, antibacteriana e antiinflamatória, (FALCÃO & MENEZES, 2003; 

OLIVEIRA et al.,2011). Algumas espécies desse gênero são amplamente utilizadas na 

medicina popular especialmente na região Nordeste (AGUIAR JUNIOR, 2011).  

Os óleos essenciais são originados do metabolismo secundário das plantas, que por 

sua vez é influenciado por diversos fatores, tais como, disponibilidade de água 

temperatura, intensidade luminosa e nutrição mineral. 

O que pode ser observado em várias pesquisas com adubação orgânica, é que o uso 

de estercos de animais favoreceu a infiltração e a absorção da água e aumentaram a 

capacidade de troca de cátions dos solos (VIEIRA et al., 2002; HOFFMANN et al., 2001; 

SANTOS & INNECCO, 2004; CARVALHO et al., 2005; CORRÊA et al., 2010). Sandra 

et al. (2008) propuseram que ao cultivar plantas medicinais deve-se optar por adubos de 

fontes orgânicas promovendo assim a preservação dos seus princípios ativos. 

A produtividade agrícola do solo está altamente correlacionada com a sua 

fertilidade que é definida como a capacidade do solo de proporcionar nutrientes para as 

plantas em quantidades equilibradas e pretendidas, a fim de promover o desenvolvimento 

do vegetal (RAMOS et al., 2015). Em estudos sobre adubações orgânica e mineral, 

Andreola et al., (2000) observaram que o uso de esterco de aves proporcionou acúmulo 

de K, corroborando também, com Moreti et al., (2007). O uso de esterco avícola ajuda na 
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produção de biomassa em regiões semiáridas uma vez que a quantidade de estrume 

disponível por unidade de área é muito baixa (MATERECHERA, 2010). 

Assim o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes tipos de adubação 

orgânica na produção de biomassa e no rendimento do óleo essencial de Hyptis 

suaveolens (L.) Poit. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Sementes de H. suaveolens foram coletadas de plantas matrizes existentes em torno 

do Campus da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e postas para 

germinar em recipientes descartáveis com capacidade para 200 mL, contendo substrato 

natural (solo coletado do local onde as plantas ocorrem). O processo de germinação durou 

cerca de 20 dias e as plantas formadas foram transplantadas para vasos de polietileno com 

capacidade para 6L, contendo solo natural (SN) e diferentes tipos de compostos orgânicos 

(esterco caprino, esterco de ave e Polifértil®) em diferentes proporções, perfazendo os 

seguintes tratamentos: T1 – SN sem composto orgânico (Testemunha); T2- SN + 1,0 kg 

m-3 de esterco de  ave; T3- SN +  2,0 kg m-3 de esterco de ave; T4- SN + 3,0 kg m-3 de 

esterco de  ave; T5- SN +  3 kg m-3 de esterco caprino; T6- SN +  6,0 kg m-3 de esterco 

caprino; T7- SN + 9 kg m-3 de esterco caprino; T8- SN + 1,5 kg m-3 de Polifértil®  ; T9- 

SN + 3 kg m-3 de Polifértil® e T10- SN + 4,5 kg de Polifértil®. As regas foram realizadas 

diariamente duas vezes ao dia (07:00 e as 16:00h). As avaliações bioquímicas e de 

crescimento foram realizadas no final do experimento (aos 45 dias) e as variáveis 

avaliadas foram: Níveis de proteínas e carboidratos totais; carotenoides; clorofila a e b; 

massa seca da parte aérea (MSPA); massa seca da raiz (MSR); Teor relativo de água 

(TRA); área foliar; altura da planta; diâmetro caulinar. As metodologias das análises estão 

descritas a seguir.  

 

Analises bioquímica 

As análises bioquímicas foram realizadas em folhas das plantas proveniente do 

cultivo em casa de vegetação e para isso foram utilizados 3 exemplares de cada 

tratamento. Para quantificação da prolina foram utilizadas amostras de folhas colhidas 

entre 8 e 9 horas da manhã, mediante método de Bates et al. (1973). Os carotenoides 

totais, a clorofila a e b foram obtidas segundo a metodologia de Dere, Gunes e Sivaci 
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(1998). Para os teores de carboidratos totais, seguiu-se a metodologia descrita por Dubois 

et al. (1956).   

 

Análise do peso seco  

Para obtenção da massa seca das porções aérea e radicular, foram realizadas 

análises destrutivas do material vegetal obtido nos diferentes tratamentos. Após a coleta, 

as plantas foram lavadas para remoção do substrato e em seguida o material foi 

particionado entre parte aérea e radicular e acondicionado em saco de papel devidamente 

identificado, o qual foi posto a secar em estufa de circulação forçada de ar a 70 oC até 

atingir massa constante. O volume radicular foi quantificado pelo deslocamento do 

volume de água em uma proveta milimetrada, antes da secagem. 

 

 Crescimento e diâmetro do caule 

  Semanalmente, a altura e o diâmetro do caule foram medidos. A altura foi 

quantificada com auxílio de uma fita métrica, sendo a medida tomada da base do ramo 

até o ponto de inserção das folhas no ápice caulinar. O diâmetro do caule das estacas foi 

medido com auxílio de um paquímetro. 

 

Quantificação da área foliar 

Após a coleta, as folhas foram conduzidas ao laboratório de Cultura de Tecido 

Vegetal da UERN, onde se determinou a área foliar total de cada planta, utilizando-se do 

medidor a laser portátil CI-202, CID Bio-Science Inc, Camas, WA, USA. Utilizando 4 

repetições por tratamento e 10 folhas por repetição totalizando 40 folhas por tratamento. 

 

Teor Relativo de Água (TRA) 

Para avaliar o TRA, foram selecionadas três plantas escolhidas aleatoriamente em 

cada tratamento, para retirada dos discos foliares. Os referidos discos (com cerca de 10 

mm de diâmetro) foram retirados da 4a folha abaixo do ápice caulinar com auxílio de um 

furador de rolha e foram imediatamente pesados para determinação do peso fresco sendo 

em seguida, colocados em placas de Petri forradas com papel de filtro completamente 

embebido com água, onde permaneceram em câmara BOD (25oC e 80% de umidade 

relativa) por 10 horas no escuro. Após esse período, os discos foram pesados para 

determinação do peso túrgido e posteriormente foram levados à estufa para secagem a 70 
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oC. O TRA foi quantificado através da seguinte fórmula: 100





PsPt

PsPf
TRA , expresso 

em percentagem (%), onde Pf, Ps e Pt correspondem respectivamente aos pesos fresco, 

seco e túrgido.  

 

Teor e rendimento do óleo 

O óleo essencial foi obtido por meio do processo de hidrodestilação em aparelho de 

Clevenger modificado, utilizando-se 100 g de matéria seca em 500 mL de água destilada 

por 2h. O cálculo do teor do óleo foi obtido a partir da equação: 𝑻(%) =  
𝑴𝒐𝒆 

𝑩𝑺𝑭
 𝒙 𝟏𝟎𝟎, 

onde: 𝑻(%) = Teor do óleo em porcentagem; 

𝑴𝒐𝒆   = massa do óleo em mL; BSF= Biomassa seca das folhas dadas em g. 

O rendimento do óleo foi calculado através da equação (Teor x BSF)/100, cuja 

unidade do rendimento será expressa em g planta-1 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com 10 

tratamentos e 6 repetições cada, contendo uma planta por parcelas, perfazendo um total 

de 6 plantas por tratamento. Os dados obtidos forma submetidos à análise de variância e  

suas médias foram comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de significância com o auxílio 

do programa estatístico STAT®. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A adubação com esterco de aves (T2, T3 e T4) proporcionou em uma maior 

produção de biomassa seca da parte aérea (Tabela 1), resultando em valor de 2,3448; 

3,2508 e 3,5513 g, respectivamente. Resultados semelhantes também foram observados 

por Ramos et al. (2004); Santos; Innecco (2004); Menezes et al. (2009), que observaram 

crescimento linear das plantas de algumas culturas de acordo com o aumento da 

concentração de esterco de aves utilizado. 

Os T7 e T10 nos quais foram utilizados esterco caprino e polifértil, 

respectivamente, observa-se que a biomassa seca foi estatisticamente semelhante aos 

tratamentos com esterco de aves (Tabela 1). No entanto, a quantidade necessária de 

esterco caprino e do composto comercial foi bem superior ao de aves. Sendo assim, no 

que diz respeito à produção de biomassa, o esterco de aves é mais indicado, pois com 

concentrações menores, é possível uma maior produção.  
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Os tratamentos com polifértil proporcionaram respostas equivalentes ou inferiores 

ao tratamento controle (Tabela1). Maia et al (2006) apresentaram resultados semelhantes 

em sua pesquisa, ao ministrar diferentes tipos de adubação orgânica em mudas de rúcula, 

tendo o adubo industrial polifértil resultado em menores valores de crescimento da planta. 

 

Tabela 1- Massa seca da parte aérea (MSPA); Massa seca da raiz (MSR); Volume 

radicular (VR); Teor relativo de água (TRA) em plantas de Hyptis Suaveolens submetidas 

a diferentes tipos de adubação. EA = esterco de aves; EC = esterco caprino e P = polifértil. 

 

 

A massa seca da raiz variou significativamente entre os tratamentos. Os T3 e o T4 

promoveram uma maior biomassa, porém não foram estatisticamente diferentes dos 

demais, com exceção do T9 que foi o que promoveu menor biomassa radicular (Tabela 

1). Correa et al. (2010) ressaltaram que a dosagem de nutrientes deve ser equilibrada para 

obter uma produção ótima, sendo que déficits (lei do mínimo) ou excesso de nutrientes 

(lei do máximo) acarretam desordens no crescimento de plantas. 

 O volume radicular apresentou resultados significativos (Tabela 1), onde o 

esterco de aves T4 foi o que proporcionou maior média com 136,666 e a menor média foi 

obtida quando utilizou-se o adubo polifertil (T9). Embora a maior dose de polifértil, tenha 

resultado no menor deslocamento de coluna de água, esse tratamento foi estatisticamente 

semelhante aos demais com exceção do T4. É importante ressaltar que todos os 

tratamentos que utilizaram esterco de aves mostraram-se estatisticamente semelhantes, 

apesar da superioridade numérica do T4. Pesquisas de Nascimento et al. (2005) relataram 

Tratamentos *MSPA (g)     *MSR (g)         VR (cm3) TRA(%) 

T 1 – SN       1.7384    BC  0.7376  AB   51.6667     B 48.2610  A 

T 2 – SN + 1 Kg EA      2.3448 ABC 1.4862  AB   86.6667  AB 58.6020  A 

T 3 – SN + 2 Kg EA      3.2508 AB 1.6306  A   83.3333  AB 59.0813  A 

T 4 – SN + 3 Kg EA      3.5513 A 1.6814  A 136.6667  A 69.3077  A 

T 5 – SN + 3 Kg EC      1.8530    BC 1.1833  AB   60.0000     B 74.5927  A 

T 6 – SN + 6 Kg EC      1.9293    BC 1.0203  AB   50.0000     B 71.5083  A 

T 7 – SN + 9 Kg EC      2.9716 ABC 1.3930  AB   76.6667  AB 79.7690  A 

T 8 – SN + 1,5 Kg P      1.7809    BC 0.9306  AB   46.6667     B 76.8707  A 

T 9 – SN + 3,0 Kg P      1.4357       C 0.4892     B   28.3333     B 76.3900  A 

T10 – SN + 4,5 Kg P      2.4032 ABC 1.1210  AB   65.0000     B 82.0900  A 

CV 23.47 32.33 35.56 28.86 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey P<0,05. 

*Dados transformados em Logaritmo - Ln(X + alfa). 
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resultados semelhantes, onde os tratamentos com as maiores concentrações de adubo 

industrial polifertil, tenderam a reduzir o rendimento de Bactris gasipaes. 

Já o teor relativo de água não diferiu estatisticamente entre os tratamentos, porém 

através da tabela 1 pode-se notar que a maior média pertence ao T10 o qual continha 

maior concentração de polifertil. Esses resultados aliados a outras análises comprovam 

que a adubação com estercos de aves, embora induza uma redução no TRA influenciou 

positivamente na biomassa das plantas de H. suaveolens. 

 

Tabela 2 -  Área Foliar (AF), Altura da planta (AP), Diâmetro caulinar (DC) de Hyptis 

suaveolens submetidas a diferentes tipos de adubação. EA = esterco de aves; EC = esterco 

caprino e P = polifértil 

 

Tratamentos AF (cm2)        AP (cm)          DC (mm) 

T 1 – SN  54.9713 A 19.9950       C   3.4647      C 

T 2 – SN + 1 Kg EA 66.4743 A 31.2467 ABC   4.7607 AB  

T 3 – SN + 2 Kg EA 61.5940 A 36.2183 AB   5.7870 A   

T 4 – SN + 3 Kg EA 61.5940 A 44.1650 A   5.7397 A   

T 5 – SN + 3 Kg EC 52.6573 A 26.3317    BC   3.5812    BC 

T 6 – SN + 6 Kg EC 57.3430 A 24.1633    BC   3.6805    BC 

T 7 – SN + 9 Kg EC 66.2850 A 31.6083 ABC   4.7670 AB  

T 8 – SN + 1,5 Kg P 60.9520 A 26.0817    BC   4.1527    BC 

T 9 – SN + 3,0 Kg P 57.8420 A 21.6567       C   3.8007    BC 

T 10– SN + 4,5 Kg P 58.9453 A 26.1900    BC   4.5077    BC 

CV 8.92     23.57        14.04 

Médias seguidas de mesma letra Maiúscula na coluna são estatisticamente iguais entre si pelo 

teste de Tukey a 5% de significância. 

.  

Em relação a análise de área foliar (AF), os valores observados foram semelhantes 

estatisticamente entre os tratamentos avaliados, porém observou-se que todas as plantas 

cultivadas com algum tipo de adubo tiveram um melhor resultado que as plantas que 

foram condicionadas apenas ao substrato natural (T1) (Tabela 2). Resultados semelhantes 

foram observados por Maia (2006) utilizando a mesma planta. 

Quanto à variável da altura da planta, os tratamentos que promoveram os melhores 

resultados são os que utilizaram esterco de aves e o que continha maior concentração de 

esterco caprino (Tabela 2). Fica claro, que quando se utiliza esterco caprino é necessário 

uma concentração relativamente alta para obtenção de resultados semelhantes aos 

tratamentos com esterco de aves, que foram os que proporcionaram melhores resultados. 
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Sendo assim, a utilização de esterco avícola é mais vantajosa frente ao caprino, pois as 

quantidades requeridas são bem menores.  

No tratamento controle (T1) observa-se que as médias mais baixas se igualam ao 

tratamento contendo a segunda maior dose de polifértil (T9). Resultados semelhantes 

foram obtidos por Malavolta et al. (1997); Silva (1997); Araújo et al. (2006); Maia et al. 

(2008) os quais observaram que a utilização do adubo polifertil não influenciou 

significativamente no crescimento da planta.  

O esterco de aves influenciou significativamente no aumento do diâmetro caulinar 

enquanto que os demais tratamentos não proporcionaram resultados diferentes exceto o 

de esterco de cabra contendo a maior concentração T7 e o T1 que continha apenas o 

substrato natural. Segundo Kiehl (1985), este resultado pode ser ocasionado pelo fato de 

que na prática, o esterco de aves possui o dobro da concentração de nutrientes em relação 

aos demais estercos. 

 

Tabela 03 – Carotenoides (CAROT), Clorofila a (CHLa), Clorofila b (CHLb), Proteínas 

(PROT) de Hyptis suaveolens submetidas a diferentes tipos de adubação. EA = esterco 

de aves; EC = esterco caprino e P = polifértil 

Médias seguidas de mesma letra Maiúscula na coluna são estatisticamente iguais entre si pelo 

teste de Tukey a 5% de significância. *Dados transformados em Logaritmo - Ln(X + alfa). 

 

Os resultados de clorofilas, carboidratos e proteínas não diferiram estatisticamente 

entre os tratamentos avaliados (Tabela 3). Esses resultados foram semelhantes aos obtidos 

por Maia (2006) e Costa et al (2008). Essas variáveis estão relacionadas com a área foliar, 

e esta não foi influenciada pela adição da adubação orgânica e mineral, uma vez que os 

tratamentos contendo adubo e em diferentes concentrações não superaram 

estatisticamente os resultados obtidos no tratamento controle. É esperado que plantas com 

Tratamentos CAROT (mg) *CHLa (mg) *CHLb(mg) *CARB (mg) *PROT (mg) 

T 1 – SN  225.7707    BC 6.4953  A 5.1888  A 8.2759  A 8.5400  A 

T 2 – SN + 1 Kg EA 384.7700  A   6.9281  A 5.0774  A 8.5361  A 8.7917  A 

T 3 – SN + 2 Kg EA 258.0097  ABC 6.7087  A 5.4660  A 8.0580  A 8.6906  A 

T 4 – SN + 3 Kg EA 310.7367  ABC 7.0902  A 6.1852  A 8.8501  A 8.7712  A 

T 5 – SN + 3 Kg EC 364.5620  AB  7.0202  A 5.4386  A 8.3659  A 8.8339  A 

T 6 – SN + 6 Kg EC 364.0513  AB  7.2798  A 5.4726  A 7.7637  A 8.9537  A 

T 7 – SN + 9 Kg EC 332.9310  AB  7.0926  A 6.0224  A 8.5874  A 8.8991  A 

T 8 – SN + 1,5 Kg P 264.8100  ABC 6.8446  A 5.8106  A 8.1761  A 8.7549  A 

T 9 – SN + 3,0 Kg P 286.6707  ABC 6.9619  A 5.4074  A 8.0258  A 8.6074  A 

T10 – SN + 4,5 Kg P 174.1810       C 6.3451  A 5.5230  A 7.7939  A 8.4193  A 

CV 17.21 12.88 9.56 8.11 3.17 
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áreas foliares menores tenha seu processo fotossintético comprometido, uma vez que a 

esse processo depende do tecido vegetal clorofilado para a produção de carboidratos, e 

quanto maior e mais tempo a área foliar permanecer ativa maior será o rendimento da 

cultura (Bastos et al., 2002; Silva, 2008).  

Quanto aos carotenoides totais a melhor média obtida foi no tratamento T2 que 

utilizou a menor concentração de adubo de aves, o que sugere que para se obter uma 

maior quantidade de carotenoides não necessariamente precisa utilizar altas 

concentrações de esterco de aves. Os carotenoides tem como função absorver e transferir 

a energia da luz absorvida para à clorofila, uma vez que eles são constituintes integrais 

das membranas dos tilacoides, que por sua vez, estão intimamente associados ás proteínas 

que formam o aparelho fotossintético (Taiz & Zeiger, 2013). A alta produção de 

carotenoides, provavelmente está mais relacionada às condições climáticas da região que 

da influência da adubação. Altas temperaturas e baixa umidade relativa favorecem 

produção de carotenoides e estas condições climáticas foram as que predominaram 

durante o experimento. 

 

CONCLUSÃO 

 A aplicação de estercos animais influenciou positivamente no desenvolvimento 

de H. suaveolens principalmente quando utilizado o esterco de aves na sua maior 

concentração.  
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RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi avaliar a atividade de cinética de 

enriquecimento proteico do bagaço das frutas utilizadas pela Cooperativa Central da 

Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte – COOAFARN, empregando Saccharomyces 

cerevisiae. O bagaço de manga (Mangifera indica L.) foi adquirido da COOAFARN, resíduo 

resultante do método de extração de suco a vapor. O material foi pesado e separado em dez 

amostras de 20 g, feitos em triplicata. O microrganismo utilizado para enriquecimento 

proteico do substrato foi a levedura do gênero Saccharomyces prensada. O mesmo foi pesado 

em diferentes concentrações para a realização do experimento. O experimento foi realizado 

em temperatura ambiente por 48 horas. Passado o tempo de fermentação, o bagaço foi levado 

para completa desidratação em estufa com temperatura a 60° C. Posteriormente, o material foi 

triturado em liquidificador e acondicionado em temperatura ambiente. Para medir o teor de 

proteína foram colocadas 0,5 g da quantidade do pó obtido em um béquer de 100 ml e 

adicionado água destilada para dissolução do próprio. Foi utilizado nas amostras o pH 12. O 

material foi filtrado em uma bomba a vácuo. Para a leitura das amostras em 

espectrofotométrico, aplicou-se o método do biureto. Todas as amostras com a adição da 

levedura Saccharomyces cerevisiae apresentaram aumento no teor de proteína, sendo o valor 

mais expressivo encontrado nas amostras com o maior percentual de levedura adicionado. 

Considerando a estabilidade proteica durante o decorrer do tempo de armazenamento, a 

concentração de 5,0% foi a que mais obteve êxito entre as demais. Conclui-se que o processo 

de enriquecimento proteico do bagaço com a levedura pode produzir suplementos energéticos 

além de ser utilizado na dieta dos animais que pode substituir em parte os concentrados 

convencionais. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Enriquecimento proteico; Bagaço de frutas; Saccharomyces 

cerevisiae; Fermentação semissólida. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O interesse pela utilização de vários resíduos agroindustriais vem crescendo de forma 

eficiente. A produção de diversas moléculas com alto valor agregado tem sido desenvolvida 

por diversos bioprocessos que vem usando estes materiais como substrato. A utilização de 

resíduos agrícolas como substratos em bioprocessos, além de poder ser economicamente 
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viável, auxilia a resolver os problemas ambientais decorrentes do seu acúmulo na natureza 

(HOLANDA et al., 2002). Problemas enfrentados pelas indústrias que processam sucos de 

laranja é o grande volume de resíduos e líquidos que são produzidos diariamente. Os 

constituintes sólidos são cascas, sementes e polpas, onde estes na maioria dos casos são 

usados como componentes da ração animal e farelos de polpa cítrica. Os despejos líquidos 

são: a água amarela e o óleo, que produzem etanol celulósico e óleo essencial (STRÖHER,  

2010). 

 Pinheiro et al. (1999) enumeram as vantagens do uso de microrganismos na produção 

de alimentos: 1 – Rápido crescimento do microrganismo, a exemplo de algumas espécies de 

leveduras e bactérias que podem se multiplicar em menos de vinte minutos; 2 – A 

possibilidade de uso de um número diversificado de substratos, realizando a reciclagem e 

contribuindo com a preservação do meio ambiente; 3 – O efeito do clima é praticamente 

eliminado; 4 – O processo de produção pode ser contínuo. 

 A conversão proteica por leveduras depende de fatores como: Temperatura, 

suprimento de oxigênio, e disponibilidade de nutrientes. Em sistemas de fermentação por 

batelada, o tempo de dobrar o teor de proteínas é em média cinco horas (BURROWS, 1970). 

Park e Ramirez (1989) falam que as leveduras de panificação Saccharomyces cerevisiae são 

organismos atrativos para a produção comercial de proteína em virtude de fácil propagação e 

de não terem relação patogênica com o homem. A Saccharomyces cerevisiae como é 

conhecida cientificamente, é uma levedura que é o microrganismo mais utilizado na indústria. 

Esta espécie possui organismo microscópico de célula única, viva, e tem as mesmas funções 

de qualquer outro ser vivo: Respira, alimenta-se, excreta, dentre outras funções vitais 

(BRUNINI, 2002). 

 O processo de enriquecimento proteico em rejeitos agroindustriais usando 

microrganismos pode ser realizado por fermentação (cultivo) semissólida, que possibilita a 

utilização desses rejeitos como substrato. Segundo Viniegra-González (1998), a fermentação 

semissólida possui várias vantagens quando comparada ao processo de fermentação submersa, 

devido aos seus aspectos físico-químicos, principalmente pela sua reduzida atividade de água, 

o que torna o processo mais produtivo, além de requerer baixo investimento de capital e 

energia, e praticamente não produzir rejeitos (resíduos). 

 De acordo com Pinto et al. (2006), fermentação semissólida (FSS) é um processo em 

que ocorre crescimento de microrganismos sobre ou dentro de partículas em matriz sólida, 

onde a quantidade de líquido apresenta um nível de atividade de água que garanta o 

crescimento e o metabolismo dos microrganismos, mas que a máxima capacidade de ligação 

de água com a matriz não exceda. Para o sucesso do processo fermentativo, a escolha do meio 

de cultura é essencial quanto à escolha do microrganismo. 

 Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade cinética de 

enriquecimento proteico do bagaço das frutas utilizadas pela Cooperativa Central da 

Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte – COOAFARN, empregando Saccharomyces 
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cerevisiae, para a produção de uma ração animal alternativa, rica em proteínas e fibras 

digestivas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Matéria-prima 
 A matéria-prima utilizada como substrato no processo de fermentação foi adquirida da 

Cooperativa Central da Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte – COOAFARN, no mês 

de março de 2015. O bagaço de manga (Mangifera indica L.) utilizada foi obtido pelo  

método de extração de suco a vapor. O material foi pesado e separado em dez amostras de 20 

g, feitos em triplicata e colocados em béqueres estéreis de 100 ml de volume. 

 

Microrganismo 
 O microrganismo utilizado para enriquecimento proteico do substrato foi a levedura do 

gênero Saccharomyces cerevisiae prensada. O mesmo foi pesado em diferentes concentrações 

para a realização do experimento, como mostra a Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Concentrações de Saccharomyces cerevisiae em porcentagem e sua equivalência 

em gramas para o experimento, utilizando 20 g de bagaço de manga. 

Porcentagem (%) Gramas (g) 

0,0 0,0 

1,0 0,2 

2,5 0,5 

5,0 1,0 

10,0 2,0 

Fonte: Laboratório de Biologia II da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Fermentação em meio semissólido 

 O experimento foi realizado em temperatura ambiente por 48 horas. Passado o tempo 

de fermentação, o bagaço foi levado para completa desidratação em uma bandeja de alumínio 

à estufa com temperatura a 60° C, com identificação para cada repetição. Posteriormente, o 

material foi triturado em liquidificador para a obtenção do pó. O mesmo foi acondicionado em 

temperatura ambiente até a realização das análises físico-químicas, mensalmente. 

 

Enriquecimento proteico 
 Os ensaios para medir o teor de proteína foram realizados no Laboratório de Biologia 

II da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, da seguinte forma: Foram colocadas 

0,5 g da quantidade do pó obtido em um béquer de 100 ml e adicionado água destilada para 
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dissolução do próprio. O líquido foi transferido para um balão volumétrico de 100 ml e 

adicionado mais água destilada para completar o volume até o menisco. No experimento foi 

utilizado nas amostras o pH 12 com a adição de uma solução de NaOH e verificação em 

pHmetro microprocessado QUIMIS (Q488MT). 

 O material foi filtrado em uma bomba a vácuo, onde foi colocado um funil acoplado a 

um kitasato para melhor remoção de resíduos. Para esse processo, foram utilizados dois tipos 

de papel-filtro, qualitativo e quantitativo, que foram colocados no funil. 

 Utilizou-se depois desse procedimento, tubos de ensaio que foram identificados para a 

realização do método do biureto. Em um tubo foi adicionado 5 ml do reagente e 2 ml de 

NaOH para a realização da leitura do “branco”. Nos demais se adicionou 5 ml de biureto e 2 

ml de cada amostra, deixando por 10 minutos em descanso. 

 A leitura foi realizada após esse período de tempo em um espectrofotômetro BEL 

Photonics (SP 2000 UV) a 540 nm de absorbância. Os valores do aumento proteico foram 

determinados através do cálculo das médias para cada triplicata e números observados. 

 

Método do Biureto 
  

 Para o estabelecimento da sensibilidade do método espectrofotométrico foi elaborada 

uma curva de calibração utilizando como reativos, o reagente biureto e uma solução padrão de 

albumina de soro bovino. 

 Para a preparação da curva de calibração, foi organizada uma bateria com quinze tubos 

de ensaio identificados onde se adicionou os reagentes, conforme mostra a Tabela 2, que 

foram agitados no vórtex e deixados em repouso por 10 minutos. O espectrofotômetro foi 

calibrado utilizando o tubo 1 (100% de tramitância, 540 nm). As absorbâncias das soluções 

dos tubos 0 a 5 foram então determinadas. 

 

Tabela 2 – Reagentes utilizados para a preparação da curva de calibração e seus respectivos 

valores a serem adicionados. 

REAGENTES (ml) Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo 

 0 1 2 3 4 5 

Solução Padrão de 

Proteína (5 mg/ml) 

- 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

Fonte: Laboratório de Biologia II da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Conforme mostra o Gráfico 1, todas as amostras com a adição da levedura 

Saccharomyces cerevisiae apresentaram aumento no teor de proteína, sendo o valor mais 

expressivo encontrado nas amostras com o maior percentual de levedura adicionado. As 
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amostras com percentual de 1% de levedura adicionada apresentaram valores de 6,987 g/100 

g de proteínas solúveis. As com percentual de 2,5%, apresentaram valores de 14,939 g/100 g. 

As com percentual de 5,0%, valores de 17,108 g/100 g, e as com percentual de 10,0% de 

levedura adicionada, apresentaram valores de 24,819 g/100 g de proteínas solúveis. Todas 

obtendo valores superiores às amostras controle, com 0,0% de levedura adicionada, que 

apresentaram valores de 3,614 g/100 g de proteínas solúveis. 

 O teor de proteína bruta recomendado pela NRC (1989) para alimentos utilizados 

como suplementação proteica para a dieta das diversas categorias de animais como crias, 

fêmeas secas e em lactação, é acima de 14%, considerando os referentes de produção. Neste 

trabalho foi encontrado aumento de teor de 20,3% de proteína bruta na matéria seca. Esse 

aumento proteico no bagaço possibilita sua utilização nas suplementações proteicas utilizadas 

na ração animal, totalmente compatível com as porcentagens (%) de proteína bruta dos 

concentrados comercializados, como os concentrados de aveia esmagada (14,7%), farelo 

grosso de trigo (15,0%), torta de babaçu (20,5%), coco da Bahia prensado (21,2%), semente 

de algodão (23,1%), grãos de ervilha (23,4%), farelo de babaçu (24%) e farelo de aveia 

(25,8%) (ARAÚJO, et al, 2003). 

 Outro dado importante, apesar de ainda preliminar foi à estabilidade as amostras, de 

10% e 5% ao longo dos meses estudados. Garantindo uma ração de valor proteico armazenada 

durante pelo menos um período de três meses. Considerando o período de seca que o nordeste 

brasileiro enfrenta este dado é bem promissor. 
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Figura 1 – Valores de proteína solúvel encontrados nas amostras submetidas à fermentação 

semissólida. 

Fonte: Laboratório de Biologia II da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

CONCLUSÃO 

 

 No enriquecimento proteico por levedura observou-se um aumento considerável na 

quantidade de proteína do bagaço, sendo as concentrações de 10,0, 5,0 e 2,5% as que 

apresentaram maior aumento, respectivamente. Considerando a estabilidade proteica durante 

o decorrer do tempo de armazenamento, a concentração de 5,0% foi a que mais obteve êxito 

entre as demais, sendo que nesta concentração a quantificação de proteína foi basicamente à 

mesma da primeira até a última análise. 

 Esses resultados são considerados ótimos em relação aos valores proteicos do bagaço 

em sua forma in natura. Esse fato se deve ao complexo de substâncias, entre outros fatores 

que constituem a levedura. Nesse contexto, o processo de enriquecimento proteico de diversos 

substratos com a levedura Saccharomyces cerevisiae pode produzir suplementos energéticos 

e/ou proteicos, além de serem utilizados com aditivos na dieta dos animais que podem 

substituir em parte os concentrados convencionais. 
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ESPACIALIZAÇÃO E ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA LEISHMANIOSE 
VISCERAL NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, RIO GRANDE DO NORTE 

 

Marcos Antonio de Souza1; Wogelsanger Oliveira Pereira 2; Maria Jocileide de Medeiros Marinho3; 
Allany Maria Melo de Medeiros Fernandes4; Renan Flávio de França Nunes 5 

 
 

RESUMO: Trata-se de um estudo epidemiológico e descritivo, cujo objetivo é descrever as 
características epidemiológicas e a distribuição espacial da Leishmaniose Visceral humana e canina 
no município de Mossoró, utilizando dados relativos aos casos da doença humana e canina durante 
o período de 2006-2012, obtidos através do Sistema Nacional de Agravos e Notificação (SINAN) e 
na Gerência de Saúde do Município, por meio Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Os 
endereços dos casos estudados foram georreferenciados e localizadas em mapas temáticos e de 
densidade que permitiram a respectiva visualização espacial, bem como a identificação das áreas de 
risco maior de transmissão da doença, conforme estabelecido em critérios do Ministério da Saúde. 
Duzentos e seis casos de LV humana foram relatados no período. Das amostras coletadas para o 
inquérito sorológico canino, 5.325 (17,1%) foram reagentes para LV. A localização espacial dos 
casos evidencia os bairros Abolição, Santo Antônio e Santa Delmira como importantes na 
transmissão da doença, albergando os maiores índices de casos humanos e caninos, o que associado 
a condições sócio-econômico precárias nos respectivos sítios evidencia justificativas para tal 
ocorrência.  

PALAVRAS-CHAVE: Análise espacial; Epidemiologia; Leishmaniose Visceral. 
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INTRODUÇÃO 

 
 A leishmaniose visceral (LV) é disseminada em todo o mundo, sendo considerada endêmica 
em aproximadamente 72 países, principalmente nas regiões tropicais e subtropicais da Ásia, Oriente 
Médio, África, América Central e América do Sul, cuja incidência estimada atinge 500.000 novos 
casos anualmente (ALVES et al., 2004; QUEIROZ et al., 2010). 
  É uma doença sistêmica grave que afeta crianças, jovens, adultos e pessoas 
imunodeprimidas, e caracteriza-se por febre de longa duração e outros sintomas. Se não tratada, esta 
doença torna-se fatal dentro de um ou dois anos após o início da sintomatologia (ALVES et al., 
2004). 

Os cães (Canis familiaris) são identificados como o principal foco doméstico da LV. Por 
isso, um diagnóstico precoce e preciso da infecção canina, particularmente antes do aparecimento 
dos sintomas e, em alguns casos, mesmo antes da soroconversão, pode ser crítico para controlar a 
propagação da doença, tendo em vista que nenhum efeito consistente tem se obtido na redução da 
incidência da LV apesar da eutanásia dos cães soropositivos e da aplicação de inseticida nos 
imóveis das áreas de transmissão como recomendam as políticas de controle da doença no Brasil 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 
 O Brasil é o país da América que apresenta a maior endemicidade, estando a doença 
presente em todas as regiões brasileiras, predominando em centros urbanos de médio e grande 
porte. Mesmo já tendo sido considerada previamente predominantemente rural, a LV tem  passado 
por um processo contínuo de urbanização decorrente de uma mudança de comportamento da 
transmissão do vetor, juntamente com a degradação ambiental e os fluxos migratórios  das 
populações humana e caninas  para os centros urbanos maiores (MICHALSKY, 2007). 
 As Estratégias para o Programa de Controle da Leishmaniose Visceral – PCLV (programa 
de controle da LV) são baseadas em um diagnóstico e tratamento precoce de casos humanos, bem 
como na investigação sorológica canina e abate de todos os cães soropositivos, pulverização de 
inseticida em domicílios e peridomicílio, dentre outras ações. No entanto, estas medidas 
isoladamente foram sendo consideradas ineficazes na redução da incidência da doença, fato que 
impôs a necessidade de avaliação de ações de combate conjuntas,incorporando novas metodologias 
de controle da doença, com base em características epidemiológicas específicas de cada região ou 
área. Com o progresso tecnológico alcançado desde a década de 1990, foi possível desenvolver e 
dispor de novas ferramentas para descrever condições de saúde, tais como mapas que permitem 
observar a distribuição espacial das doenças e áreas de risco. O Geoprocessamento é um desses 
dispositivos incorporando vários outras tecnologias para análise de dados geográficos , sendo usado 
para o planejamento de ações e combate a LV (MISSAWA, 2008). 

A distribuição espacial das doenças pode ser mapeada e analisada usando-se o Sistema de 
Informações Geográficas (SIG), capaz de armazenar informações geográficas, correlacioná-las com 
dados tabulares, podendo ser usado para coleta, armazenagem, interrogação e exibição dos dados 
espaciais, ajudando a determinar a localização espacial das doenças e a análise gráfica dos 
indicadores epidemiológicos. A análise espacial da distribuição de doenças é uma importante 
ferramenta de conexão entre a ocorrência da doença e os fatores ambientais envolvidos, visando 
identificar áreas de risco e verificar onde medidas de controle devem ser implantadas (IBGE, 2010; 
MANUAL DE VIGILÂNCIA e CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL, 2006). 

O estado do Rio Grande do Norte, considerado uma importante área endêmica da doença no 
nordeste do Brasil, possui ambiente urbano propício à ocorrência de LV, com um clima e topografia 
favoráveis para a proliferação do vetor, e habitações em precárias condições sócio-sanitárias. As 
taxas de letalidade por LV registradas no RN tem estado acima da média nacional nos últimos anos. 
O que chama atenção é a característica de urbanização da doença, onde o maior número de casos 
autóctones pertence a municípios da região metropolitana de Natal, a capital do estado do Rio 
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Grande do Norte, e em municípios mais urbanizados, como o caso do município de Mossoró, que 
alberga os maiores índices da doença (ANTONIALLI et al., 2007). 

Levando-se em consideração a enunciação supracitada, e tendo em vista o caráter endêmico 
e persistente da LV no município de Mossoró, o segundo maior e mais populoso do Estado, o 
presente estudo utilizou o SIG com o objetivo de determinar a localização espacial dos casos de LV 
humana, diagnosticados no período entre 2006 e 2012, na zona urbana do município de Mossoró. 
Acreditando-se que, dessa forma, os dados obtidos permitirão um melhor entendimento da dinâmica 
de transmissão da doença no município de Mossoró, RN. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A área urbana, objeto de estudo, localiza-se no município de Mossoró, situada a 37°20’ 
oeste de longitude e 05°11’ sul de latitude, altitude 18 metros. O município dista aproximadamente 
285 quilômetros de Natal, capital do Estado. Apresenta uma área geográfica de 2.099,328 km2 e 
uma população de 280.314 habitantes. Seu clima é seco com chuvas concentradas no início do ano. 
A média da temperatura e umidade anual são, respectivamente, 27ºC e 69% (BESSA et al., 2013; 
DRUMOND & LIMA, 2011). 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo ecológico, realizado na área urbana do município, 
utilizando como bases cartográficas a planta cadastral da cidade de Mossoró, além do banco de 
dados do Sistema Nacional de Agravos e Notificação (SINAN) e das fichas de notificação da 
Gerência de Saúde do Município.  

Os indivíduos incluídos no estudo são os residentes em domicílios da zona urbana do 
município de Mossoró e representam os casos de Leishmaniose Visceral Humana diagnosticado 
entre 2006 e 2012. Os coeficientes de incidência da LV por 100.000 habitantes foram estimados 
com base nos registros de casos confirmados da doença, e os dados da estimativa da população para 
cada ano foram fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (MAIA-
ELKHOURY et al., 2009). 

Dados sobre os cães sorologicamente reagentes para LV no período de 2006-2012 foram 
obtidos por inquéritos epidemiológicos, realizados anualmente, junto a Secretaria de Vigilância 
Epidemiológica do Município de Mossoró. O teste de ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent 
Assay) foi o teste de seleção utilizado no inquérito canino, com confirmação pela reação de 
Imunofluorescência Indireta, conforme recomendado pelo Ministério da saúde (PRADO et al., 
2011). 

Munidos da planta cadastral da cidade e das planilhas criadas, os pesquisadores 
georreferenciaram os endereços dos casos humanos registrados, utilizando um aparelho receptor 
GPS (Garmin 76). As coordenadas colhidas em campo foram transcritas para planilha Excel, sendo 
posteriormente transformadas em arquivo dBase files (dbf), para utilização direta do programa 
Arcview GIS 3.2a. Após a formatação dos dados nas planilhas, utilizou-se o aplicativo ArcMap, 
transformando as informações disponibilizadas numa variedade de mapas temáticos, mostrando a 
distribuição dos casos georreferenciados no município. Para explorar os dados de variabilidade e 
relações espaciais, utilizou-se o módulo de interpolação (IDW) Spatial Analyst, obtendo-se mapas 
de densidade da doença que representam a concentração de casos num raio de 100 m2 com manchas 
de diferentes cores. 

Para a identificação de áreas de transmissão acentuada da doença com base no número de 
casos e os bairros acometidos, utilizou-se a metodologia proposta pelo Ministério da Saúde, na qual 
a estratificação de risco se dá conforme o número de casos de LV: áreas de transmissão intensa (n 
4,4 ), áreas de transmissão moderada ( 4,4 <n 2,4 ) e áreas de transmissão esporádicos (N < 2.4), 
onde n é o número médio de casos humanos de LV nos últimos cinco anos. 
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Do total de 206 casos humanos identificados no município no referido período, 179 foram 
georreferenciados. Não foram incluídos 18 casos oriundo da Zona Rural e 9 da Zona Urbana: 4 
moradores de rua e 5 endereços incompletos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

No estado do Rio Grande do Norte, entre o período de 2006 e 2012 foram identificados 639 
casos de LV humana, e o município de Mossoró contabiliza o maior número de casos (206 casos; 
32,2%), com uma média de 29,4 casos por ano; seguido pela capital do estado, Natal (118 casos; 
18%). Em relação à taxa de incidência, o município de Mossoró apresenta uma taxa superior, para 
todos os anos estudados, a Natal e ao estado do Rio Grande do Norte (Figura 1).  

 
Figura 1. Taxa de incidência da Leishmaniose Visceral Humana no município de 
Mossoró, Natal e Estado do RN, entre 2006 e 2012. 

As tabelas 1 e 2  evidenciam o número de casos de LV humana segundo sexo e faixa etária, 
onde se observa um maior acometimento em homens (71,8%) em todo o período de estudo, e 
quanto quanto às faixas etárias, o grupo de 0-9 anos foi o mais afetado (28,6%). 
 
Tabela 1. Casos de LV Humana segundo faixa etária, Mossoró, 2006-2012. 
Faixa etária (anos) Masculino Feminino Total Porcentagem(%) 

01 a 09 44 15 59 28,6 
10 a 19 14 9 23 11,1 
20 a 34 36 12 48 23,3 
35 a 49 35 11 46 22,3 
50 a 64 14 9 23 11,1 

>65 5 2 7 3,4 
Total 148 58 206 100 

 
 
 
 
 
 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 267



 

Tabela 2. Casos de LV Humana segundo sexo, Mossoró, 2006-2012. 
Ano Masculino Feminino 
2006 21 6 
2007 24 7 
2008 30 8 
2009 30 11 
2010 14 11 
2011 15 8 
2012 14 7 
Total 148 58 

Porcentagem(%) 71,8% 28,2% 
 

 No tocante à investigação sorológica canina, 31.126 amostras foram coletadas, das quais 
5.325 (17,1%) foram reativas para LV. A Tabela 3 ilustra as amostras humanas e caninas analisadas 
anualmente, incluindo, respectivamente, a incidência em casos humanos e prevalência da 
soropositividade canina em série. 

 
Tabela 3. Inquérito sorológico canino para LV em Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, 
entre 2006 e 2012. 

Casos	  Humanos	   	   Casos	  Caninos	  

Ano	   População	   Casos	   Incidência*	  
	  

Examinados	   Reativos	   Prevalência	  
(%)	  

2006	   229.784	   27	   11,75	   	   4074	   619	   15,19	  

2007	   232.196	   31	   13,35	   	   5599	   775	   13,84	  

2008	   241.645	   38	   15,73	   	   3821	   692	   18,11	  

2009	   244.287	   41	   16,78	   	   2857	   664	   23,24	  

2010	   259.815	   25	   9,62	   	   5062	   791	   15,63	  

2011	   263.344	   23	   8,73	   	   8.430	   1.677	   19,89	  

2012	   266.758	   21	   7,87	   	   1283	   107	   8,34	  

Total	   -‐	   206	   	   	   31126	   5325	   	  
	  	  	  	  	  	  *por	  100.000	  habitantes;	  LV:	  Leishmaniose	  Visceral. 

 
Por meio de um mapa de densidade dos casos humanos pelos bairros do município, no 

período de 2006 – 2012 observa-se uma distribuição dos casos por todo território urbano da cidade, 
havendo uma predominância de casos humanos registrados nos seguintes bairros da Zona Norte do 
Município: Abolição (n=32), Santa Delmira (n=12) e Santo Antônio (n=18), juntamente com os 
bairros da zona oeste: Aeroporto (n=9), Lagoa do Mato (n=11), Belo Horizonte (n=10), e outros da 
zona Leste: Alto de São Manoel (n=12), Presidente Costa e Silva (n=7), e Rincão (n=11) (Figura 2). 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 268



 

 

Figura 2. Densidade dos casos de LV Humana em Mossoró, Rio Grande do Norte, no período 
de 2006 – 2012 

  
Levando-se em consideração as áreas de transmissão intensa proposta pelo Ministério da 

Saúde, em 2007, apenas 1 bairro era de transmissão moderada (Abolição), sendo os demais de 
transmissão esporádica. Já em 2012, evidencia-se um aumento de áreas com transmissão moderada 
(2  bairros  – Santo Antônio e Santa Delmira) e 1 bairro com transmissão intensa da doença, 
Abolição. (Gráfico 1)  
 

Gráfico 1. Área de estratificação de risco de transmissão para LV na área urbana de Montes Claros 
entre 2007-2012. A estratificação de área é com base em critérios do Ministério da Saúde que leva em 
conta o número médio de casos humanos  por ano nos últimos cinco anos: intensa (n> 4,4), moderada 
(4.4 < n ≤ 2.4) ou esporádica (n< 2,4.) 
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É interessante frisar que a distribuição numérica quanto aos casos de LV canina nos bairros 
apresenta um perfil de sobreposição em relação à doença humana, sendo os bairros de maior 
acometimento listados em ordem decrescentes: Abolição (711 cães; 13,8%); Santo Antônio (663; 
12,9%); Santa Delmira (575; 11,1%); Aeroporto (559; 10,8%); Rincão (441; 8,58%); Alto de São 
Manoel (388; 7,55%) e Belo Horizonte (295; 5,74%).  

Dado o exposto, é vigente notar que a soropositividade canina coexistiu com doença humana 
em todas as áreas locais. Ao visualizar as áreas de risco para LV dentro desse município como 
registrado na Figura 3, pode-se notar que as áreas com maior concentração de casos humanos 
compreendem os bairros com maior número de cães infectados. 

Logo, à luz dos dados supracitados podemos observar que os bairros Abolição, Santo Antônio 
e Santa Delmira compreendem os sítios que albergam associadamente na variável de tempo 
estudada a maior densidade humana e canina da LV, o que pode estar associada às condições 
socioeconômicas e ambientais locais e aos hábitos de vida da população como condições precárias 
de habitação, promotoras do desenvolvimento do vetor, além da falta de saneamento básico e coleta 
de lixo esporádica, que fornecem os microambientes ideais para reprodução do flebotomíneo. Esses 
fatores de risco associados à presença do parasita nas populações humana e canina observados, 
aliado ainda à presença maciça do flebotomíneo durante todo o ano e as altas temperaturas anuais 
são situações que associadas favorecem à existência de tal quadro. E além da LV, esses bairros se 
caracterizam pela presença intensa de outras patologias negligenciadas como a Dengue e a 
Hanseníase, conforme observado em estudos anteriores (AMORA et al., 2012; DUARTE ET AL, 
2008; XIMENES et al., 2013). 

Somado a isso, o município de Mossoró caracteriza-se como uma área que vive um alto 
crescimento, notadamente econômico e social, pela sua localização geográfica. Esse fenômeno tem 
gerado um processo de urbanização desordenado, produzindo regiões com grandes aglomerados, 
sobretudo caracterizados por condições precárias de habitação, inadequada coleta de resíduos 
orgânicos e deficiências no abastecimento de água. Ainda, o monitoramento realizado no município 
no período de 2005-2007 mostrou que o vetor Lutzomyia longipalpis está presente em todos os 
meses do ano, não apresentando sazonalidade conforme observada em outras áreas, (XIMENES et 
al., 1999) podendo resultar em transmissão contínua de Leishmania para novos animais ou 
humanos (AMORA et al., 2012; MATOS et. Al. 2012) 

No presente estudo, a LV foi mais freqüente em crianças de 0-9 anos, resultado semelhante 
ao encontrado na literatura (CARRANZA-TAMAYO et. Al. 2010; SILVA et. Al. 2008), embora 
tenha sido detectada uma mudança neste perfil, com um aumento do número de casos em jovens 
adultos. Nesse estudo, também foi observado o predomínio dos casos no sexo masculino, conforme 
observado em outros estudos (GOES et al., 2012; PRADO et al., 2011; XIMENES et al., 2013).  
 A alta prevalência de cães sorologicamente positivos espalhados no município detectados ao 
longo do período estudado 2006-2012, é superior a encontrada por outros estudos (PRADO et al., 
2011), e confirma a influência deste elemento na doença humana no referido município. Os 
resultados evidenciam uma prevalência da doença no município, independente do ano, sempre 
superior a 5%, o que ratifica a necessidade de um censo canino em todos os setores da área urbana 
do município de Mossoró (PRADO et al., 2011), ação não possível devido a limitações 
operacionais, financeiras e de pessoal no Centro de Controle de Zoonoses do município. 
 Embora a maior concentração de casos de doença na área composta pelos bairros já fosse 
conhecida, o estudo da distribuição espacial da LV forneceu informações que não seriam 
visualizadas trabalhando apenas com dados tabulares. Os bairros em análise apresentam extensa 
área geográfica, e não se tinha uma visualização espacial da distribuição real da doença. A partir do 
georreferenciamento foi possível a identificação dos focos, que mostrou o “retrato” geográfico da 
endemia no município.  
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CONCLUSÃO 
 

A visualização da endemia, por meio do SIG, elucidou dúvidas quanto à localização real dos 
casos, revelando que a doença está concentrada em áreas mais periféricas, onde reside a população 
com baixo padrão socioeconômico, conforme as constatações feitas em campo. E apesar do fato de 
que as ações integradas de combate a LV necessitem ser implementadas em todo o município, o 
mapa de densidade obtido é capaz de apontar as áreas com maior risco de transmissão da LV em 
que deve ser dada prioridade as ações de vigilância e controle da doença. 

A deficiência em recursos humanos, materiais e financeiros essenciais para que as medidas 
tornem-se concretas são limitações observadas na implementação das atividades de controle e de 
combate a doença. Especialmente em relação a LV, em que as medidas são amplas, necessitando de 
uma visão integrada sobre o indivíduo infectado, o vetor da doença e o foco urbano, o cão.  
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RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi avaliar as características físico-químicas de 

diferentes sucos de frutas elaborados pelo método de extração a vapor pela Cooperativa 

Central da Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte – COOAFARN, e verificar a 

estabilidade dos mesmos durante o tempo de armazenamento decorrido. Os sucos foram 

adquiridos da COOAFARN, elaborados em equipamento denominado panela extratora. Os 

sucos de cajarana foram mantidos sob refrigeração e os sucos de manga em temperatura 

ambiente. As análises físico-químicas realizadas foram pH, Acidez Total e Ácido Ascórbico. 

Análises sensoriais e de cor também foram realizadas nas amostras de sucos. As análises 

foram realizadas mensalmente. O pH das amostras não sofreu alterações significativas. Ao 

longo do decorrer do tempo de armazenamento, todas as amostras de suco apresentaram 

decréscimo no percentual de ácido orgânico. As amostras dos sucos de cajarana com e sem 

açúcar apresentaram os maiores decréscimos, atingindo valores de 0,0009 e 0,0006% já no 

segundo mês. Nos resultados obtidos para o teor de ácido ascórbico, todas as amostras de suco 

também apresentaram decréscimo. Nas análises sensoriais foi possível notar que os sucos 

cajarana com açúcar e manga 1 possuíam sabor mais ácido que os demais. Foi observado já 

no segundo mês de armazenamento decorrido, que ambos os sucos de manga apresentaram 

leve fermentação. Foi observado também mudança na coloração de todas as amostras entre o 

terceiro e o quarto mês de análises. Conclui-se que, apesar de se encontrarem dentro dos 

padrões com o decorrer do tempo de armazenamento. A fermentação apresentada por alguns 

dos produtos esbarra na necessidade de se desenvolver um meio para um melhor 

prolongamento do produto, preservando assim o sabor, a qualidade e o valor nutricional dos 

sucos. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Características físico-químicas; Extração a vapor; Sucos de frutas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Devido à associação de seu consumo com benefícios à saúde, as frutas tropicais 

participam de forma bastante expressiva na comercialização de produtos relacionados à 

fruticultura, e a demanda apresenta tendência de crescimento por suas características de sabor 

e aroma (KUSKOSKI et al., 2005). Sucos de frutas têm ampla aceitação no mercado, pela 

manutenção das características organolépticas dos frutos, que são também empregados como 
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matéria-prima na industrialização de outros produtos (BRUNINI; DURIGAN; OLIVEIRA, 

2002). 

 No período de safra, devido à alta perecibilidade dos frutos, as perdas alcançam até 

25%, o que tem favorecido o desenvolvimento de processos biotecnológicos para aumentar 

sua vida útil (CHITARRA, 2005). Esse setor se encontra disseminado em todos os estados 

brasileiros e deve continuar conquistando mercado, desde que seja preservada a qualidade e o 

valor nutricional dos frutos. Existe também um grande desperdício pós safra para algumas 

culturas, o que ocasiona grande prejuízo. O Brasil é considerado o terceiro maior produtor 

mundial de frutas, devido sua produção de 35 milhões de toneladas. Portanto, existe a 

necessidade de se desenvolver novos processos que permitam reduzir perdas e proporcionar 

um incremento na renda do agricultor. A evolução do consumo das frutas processadas no 

Brasil e no mundo assinala o caminho da agregação de valor, tornando o mercado de frutas 

industrializadas bem maior que o de frutas in natura (DIAS et al., 2003). 

 Resíduos gerados pela indústria de processamento de frutas, quando não aproveitado 

pode se tornar em fonte de poluição (MARTINS; FARIAS, 2002). O aproveitamento além de 

reduzir a poluição ambiental, pode agregar valor ao produto, diminuir o custo de 

industrialização e, por conseguinte, o preço do produto (GIOVANNINI, 1997). Uma das 

técnicas utilizadas por pequenos fruticultores para valorizar seus produtos e diminuir 

significativamente as perdas é o método de extração de sucos a vapor, que obtém um produto 

conservando as propriedades in natura das frutas, sem a adição de conservantes, e os resíduos 

gerados ainda da produção, podem ser aproveitados na fabricação de doces e geleias (ANJOS, 

1999). 

 Com isto, o objetivo deste trabalho foi avaliar as características físico-químicas de 

diferentes sucos de frutas elaborados pelo método de extração a vapor pela Cooperativa 

Central da Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte – COOAFARN, visando à 

comercialização dos mesmos, para geração de renda da comunidade, através de uma técnica 

que preza a saúde dos consumidores e o não desperdício e consequente poluição ambiental. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Matéria-prima 
 Os sucos foram adquiridos da Cooperativa Central da Agricultura Familiar do Rio 

Grande do Norte – COOAFARN, no mês de março de 2015, sendo elaborados com frutas 

regionais deste período. A elaboração do suco foi feita em um equipamento denominado de 

panela extratora, no qual o vapor produzido é o responsável pela extração do suco. O vapor 

gerado na extração submete o suco a um processamento térmico de 100 Cº por 15 minutos, o 

qual depois é imediatamente engarrafado, não sendo adicionado nenhum tipo de conservante 

químico. 

 Os sucos recebidos foram acondicionados em diferentes recipientes e temperaturas, 

sendo que os sucos de cajarana (Spondias lutea L.) com e sem açúcar foram armazenados em 
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recipientes de plástico e vidro, respectivamente e mantidos sob refrigeração, com temperatura 

de ± -4 °C. Já os sucos de manga (Mangifera indica L.), denominados Manga 1 e Manga 2 

foram armazenados em recipientes de vidro possuindo diferentes colorações, sendo um de cor 

clara e o outro escura, respectivamente, e mantidos em temperatura ambiente de ± 24 °C. 

 

Análises físico-químicas 
 As análises dos sucos foram realizadas mensalmente, para verificar a estabilidade dos 

mesmos com o decorrer do tempo de armazenamento. Todos os sucos foram analisados em 

triplicata. 

 A mensuração do pH foi realizada diretamente nos sucos, empregando um pHmetro 

microprocessado QUIMIS (Q488MT) com eletrodo de vidro, conforme recomendações da 

AOAC (2000). 

 A Acidez Total Titulável (ATT) foi determinada por titulação volumétrica, onde neste 

procedimento o hidróxido de sódio (NaOH) a 0,1 N é utilizado como reagente junto à 

fenolftaleína. No procedimento, amostras de 10 ml dos sucos foram tomadas em frasco 

Erlenmeyer de boca larga, em seguida, 40 ml de água destilada foi adicionada aos frascos, 

completando o volume para 50 ml. O NaOH foi colocado em uma bureta de 25 ml graduada 

em 0,1 ml. 3 a 4 gotas de fenolftaleína foram adicionadas às amostras. O NaOH da bureta foi 

adicionado cuidadosamente às amostras em agitação até a mudança de cor da solução para 

levemente róseo.  

 Para a determinação do teor de Ácido Ascórbico (Vitamina C) foi utilizado o método 

de volumetria de óxido-redução ou método iodométrico direto, que utiliza como titulante uma 

solução padrão de iodo contendo excesso de iodeto. O ponto final na iodometria foi detectado 

utilizando-se amido como indicador – a amilose do amido reage com iodo, em presença de 

iodeto, formando um complexo azul-escuro, observável em concentrações mínimas de iodo. 

No procedimento, amostras de 10 ml dos sucos foram tomadas em frasco Erlenmeyer de boca 

larga, em seguida, 50 ml de água destilada foi adicionada aos frascos, seguidos de 2 ml de 

Ácido Sulfúrico (H2SO4) a 20%, 1 ml de Iodeto de Potássio (KI) a 10% e 1 ml de Amido a 

10%, seguindo a ordem descrita. Iodato de Potássio (KIO3) 0,02 M a 0,01 N foi colocado em 

uma bureta de 25 ml graduada em 0,1 ml. O KIO3 da bureta foi adicionado cuidadosamente às 

amostras em agitação até a mudança de cor da solução. 

 Análises sensoriais e de cor também foram realizadas nas amostras de sucos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Na primeira análise realizada, correspondente ao primeiro mês, os valores obtidos 

foram tomados como ponto de partida para avaliar a estabilidade das amostras dos sucos. Os 

valores se encontram na Tabela 1, abaixo: 
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Tabela 1 – Valores obtidos nas amostras dos sucos referentes ao primeiro mês das análises. 

Amostras de 

Sucos / 

Parâmetros 

Físico-químicos 

Cajarana com 

Açúcar 

Cajarana sem 

Açúcar 

Manga 1 Manga 2 

pH 2,59 2,99 3,35 3,45 

Acidez Total 0,022 0,013 0,0011 0,0010 

Ácido Ascórbico 176,12 61,64 299,40 308,21 

Fonte: Laboratório de Biologia II da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
 

 Conforme mostra a figura 1, ao longo do decorrer do tempo de armazenamento, todas 

as amostras de suco apresentaram decréscimo no percentual de ácido orgânico presente nos 

sucos. As amostras dos sucos de cajarana com e sem açúcar apresentaram os maiores 

decréscimos, atingindo valores de 0,0009 e 0,0006% já no segundo mês, respectivamente. No 

terceiro mês, os valores caíram para 0,0005 e 0,0003%, respectivamente. Já as amostras dos 

sucos manga 1 e manga 2 apresentaram decréscimos insignificantes, mantendo-se estáveis, 

com valores de 0,0006 e 0,0005% no segundo mês, respectivamente. No terceiro mês, o valor 

se manteve em 0,0006% para o suco manga 1 e caiu para 0,0004% para o manga 2, e no 

quarto mês, os valores se mantiveram em 0,0005 e 0,0004%, respectivamente. 
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Figura 1 – Resultados obtidos nas análises mensais das amostras de sucos referente a 

porcentagem de ácidos orgânicos. 

Fonte: Laboratório de Biologia II da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

  

 A figura 2 mostra que os resultados obtidos ao longo do decorrer do tempo de 

armazenamento, todas as amostras de suco apresentaram decréscimo no teor de ácido 

ascórbico (vitamina C) presente nos sucos. As amostras dos sucos de cajarana com e sem 

açúcar apresentaram decréscimos com valores de 61,64 e 17,61 mg/100 ml de suco no 

segundo mês, respectivamente. No terceiro mês o valor do suco cajarana com açúcar caiu para 

35,22 mg/100 ml de suco, e o valor do suco cajarana sem açúcar manteve-se em 17,61 

mg/100 ml de suco. No quarto mês, o valor do suco cajarana com açúcar manteve-se em 

35,22 mg/100 ml de suco, e o valor do suco cajarana sem açúcar caiu para 8,81 mg/100 ml de 

suco. Já as amostras dos sucos manga 1 e manga 2 apresentaram decréscimos com valores de 

246,57 e 264,18 mg/100 ml de suco no segundo mês, respectivamente. No terceiro mês, os 

valores caíram para 123,28 e 193,73 mg/100 ml de suco, respectivamente. No quarto mês, 

para 52,84 e 149,70 mg/100 ml de suco, respectivamente, e no quinto mês, para 26,42 e 105, 

67 mg/100 ml de suco, respectivamente. 
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Figura 2 – Resultados obtidos nas análises mensais das amostras de sucos referentes ao teor 

de ácido ascórbico. 

Fonte: Laboratório de Biologia II da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 O pH das amostras não sofreu alterações significativas com o decorrer do tempo de 

armazenamento, mantendo-se constantes nos valores de 2,52 e 2,92 para os sucos de cajarana 

com e sem açúcar, e de 3,36 e 3,46 para os sucos manga 1 e manga 2, respectivamente. 

 Nas análises sensoriais foi possível notar que o suco cajarana com açúcar possuía 

sabor mais ácido que o sem açúcar. O mesmo foi notado nos sucos manga 1 e manga 2, no 

qual o suco manga 1 também possuía sabor mais ácido que o manga 2. Entre estes dois último 

foi observado que já no segundo mês de armazenamento decorrido, ambos apresentaram 

fermentação alcoólica, sendo que o suco manga 2 apresentava maior grau de fermentação que 

o suco manga 1. 

 Foi observado também mudança na coloração de todas as amostras entre o terceiro e o 

quarto mês de análises. Todas as amostras possuíam cor um pouco mais escurecida que a 

inicial, quando as mesmas foram recebidas. 

 A Portaria nº 544, de 16 de novembro de 1998, do Ministério da Agricultura e do 

Abastecimento estabelece nos Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ) para Refresco de Cajá 

– pertencente ao mesmo gênero da cajarana, que os valores obtidos para Acidez Total não 

ultrapassem 0,25%. Já a Instrução Normativa nº 12, de 04 de setembro de 2003, do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento estabelece nos PIQ para Suco Tropical de Manga 

que os valores obtidos para Acidez Total não ultrapassem 0,30%, que o sabor e o aroma do 
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produto sejam próprios da fruta, sem alterações organolépticas e que a cor do produto varie 

entre amarela e alaranjada. De acordo com os resultados obtidos das análises, e com os 

valores fixados em normas, acredita-se que ambos os sucos analisados estão dentro dos 

padrões estabelecidos. 

 

CONCLUSÃO 
 

 Foi possível concluir que, apesar de se encontrarem dentro dos padrões com o decorrer 

do tempo de armazenamento, os valores dos dados decrescem, não alcançando a estabilidade. 

Ocorreram também alterações na cor e sabor dos sucos, o que pode ser justificado devido à 

falta de adição de conservantes químicos aos produtos. Verificou-se também que o modo de 

armazenamento à temperatura ambiente seja o mais viável para estes produtos, pois os sucos 

assim mantidos obtiveram menor variação dos dados físico-químicos. A fermentação alcoólica 

apresentada por alguns dos produtos esbarra na necessidade de se desenvolver um meio (não 

industrial, já que uma das vantagens é justamente a de o suco ser 100% natural e livre de 

conservantes químicos) para um melhor prolongamento do produto, preservando assim o 

sabor, a qualidade e o valor nutricional dos sucos. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Ao CNPq Universal pelo suporte financeiro e a Cooperativa Central da Agricultura 

Familiar do Rio Grande do Norte – COOAFARN, pelo apoio e parceria na realização do 

projeto. Ao  Projeto Santander Universidade Solidária.  

 

 

REFERÊNCIAS 
 

ANJOS, J. B. Extrator de sucos vegetais a vapor. Petrolina, EMBRAPA SEMI-ÁRIDO, 

1999. 3 p. (Comunicado Técnico, 85). 

 

A.O.A.C (2000). Official methods of analysis. Association of Official Analytical Chemists 

International. Maryland, USA. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Portaria nº 544 de 16 de nov. de 

1998. Regulamento técnico para fixação dos padrões de identidade e qualidade para refresco. 

Diário Oficial da União, 17 de novembro de 1998. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento. Instrução Normativa nº 12 

de 04 de set. de 2003. Regulamento técnico para fixação dos padrões de identidade e 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 279



 

qualidade gerais para suco tropical. Diário Oficial da União, n. 174, 09 de setembro de 2003, 

Seção 1. 

 

BRUNINI, M. A.; DURIGAN, J. F.; OLIVEIRA, A. L. Avaliação das alterações em polpa de 

manga 'Tommy-Atkins' congeladas. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 24, n. 

3, p. 651-653, 2002. 

 

CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A. B. Pós-colheita de frutos e hortaliças: fisiologia e 

manuseio. 2. ed. rev. e ampl. Lavras: UFLA, 2005. 785 p. 

 

DIAS, D. R. et al. Metodologia para elaboração de fermentado de cajá (Spondias mombin L.). 

Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 23, n. 03, p. 342-350, 2003. 

 

GIOVANNINI, E. Aproveitamento de resíduos da industrialização de frutas. Agropecuária 

Catarinense, Florianópolis, v. 10, n. 2, p. 67, jun. 1997. 

 

KUSKOSKI, E. M.; ASUERO, A. G.; TRONCOSO, A. M.; MANCINI-FILHO, J.; FETT, R. 

Aplicación de diversos métodos químicos para determinar actividad antioxidante em pulpa de 

frutos. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 25, n. 4, p. 726-732, 2005. 

 

MARTINS, C. R.; FARIAS, R. M. Produção de alimentos x desperdício: Tipos, causas e como 

reduzir perdas na produção agrícola – Revisão. Revista da FZVA, Uruguaiana, v. 9, n. 1, p. 

20-32, 2002. 

 

PINHEIRO, E. S.; COSTA, J. M. C.; CLEMENTE, E.; MACHADO, P. H. S.; MAIA, G. A. 

Estabilidade físico-química e mineral do suco de uva obtido por extração a vapor. Rev. Ciênc. 

Agron., Fortaleza, v. 40, n. 3, p. 373-380, jul-set, 2009. 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 280



ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE MACROINVERTEBRADOS 

BENTÔNICOS NO RESERVATÓRIO DE UMARI, UPANEMA- RN 

 

Jamily Rodrigues Gomes
1
; Iron Macêdo Dantas

2
; Thalyne  Nathanyele da Silva 

Oliveira
1
; Lucilândia de Lima Maia

1
; Barbara Cristiane Silva de Oliveira

1 

 

RESUMO: Os macroinvertebrados bentônicos são bons bioindicadores da qualidade de 

água porque são geralmente mais permanentes no ambiente, pois vivem de semanas a 

alguns meses no sedimento. Este trabalho teve como principal objetivo investigar a 

ocorrência de macroinvertebrados bentônicoas no reservatório de Umari em Upanema - 

RN e determinar a abundância, riqueza taxonômica dos macroinvertebrados no 

reservatório. As coletas foram realizadas nos meses de Agosto e Novembro de 2014, 

sendo coletados seis amostras no reservatório. Para a coleta de sedimentos foram 

utilizados uma draga do tipo Van Veem e um pegador manual. O material foi lavado em 

campo e o sedimento que ficou retido foi acondicionado e conduzido ao Laboratório de 

Biologia I da Uern, onde foi realizada a triagem do material com o auxilio de bandejas 

de plásticos transiluminadas. Os organismos coletados foram identificados com o 

auxilio do microscópio esterioscópio, onde em seguida foram identificados com o 

auxilio de bibliográfias especializadas. O táxon de maior número de indivíduos foi 

Melanoide tuberculata. O gênero Biomphalaria nativo da região apresentou baixo 

potencial biológico em relação à espécie invasora, verifica-se que o  reservatório possui 

baixa riqueza taxonômica de macroinvertebrados bentônicos com predominância de 

organismos do grupo funcional detritívoro 

PALAVRAS- CHAVE: Bentônicos, bioindicadores; macroinvertebrados. 

 

INTRODUÇÃO 

A comunidade de macroinvertebrados bentônicos é um importante componente 

do sedimento de rios e lagos, sendo fundamental para a dinâmica de nutrientes, a 

transformação de matéria e o fluxo de energia (CALLISTO et al., 2001). São valiosos 

indicadores da degradação ambiental, além de influenciar na ciclagem de nutrientes, na 

produtividade primária e na decomposição (WALLACE e WEBSTER, 1996). Estes 

organismos habitam o substrato de fundos (sedimentos, detritos, algas filamentosas) e 

substrato flutuante (tronco macrófitas aquáticas e etc.), de habitat de água doce, em pelo 

menos uma fase de seu ciclo vital (LOYOLA, 1994), segundo este menos autor pode-se 

considerar macroinvertebrados aqueles organismos que ficam retidos em peneiras de 

malha de 200 a 500 micrômetros. 

Em corpos aquáticos de regiões semi-áridas as fortes flutuações no nível da 

água, causadas principalmente pela alta taxa de evaporação, temperaturas elevadas e 

irregularidade da pluviosidade, são determinantes para o processo de colonização e 

adaptação da sua fauna de invertebrados bênticos (NASELLI-FLORES, 2003). 
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Nestes ecossistemas aquáticos a cheia causa uma homogeneização e diluição das 

condições físicas, químicas e biológicas pelo aumento do volume da água, aumento da 

turbidez, entrada de matéria orgânica alóctone e nutriente (ABÍLIO, 2002). Curtos 

períodos de chuva e estiagens prolongadas alteram os substratos e forçam a comunidade 

zoobentônica a suportarem ampla faixa de variação das condições físicas e químicas do 

ambiente (SMITH et al., 2003). 

Nas últimas décadas a construção de barragens para os mais diversos fins no 

Brasil aumentou consideravelmente. Entretanto, a formação dos reservatórios produz 

não somente interferências ambientais, mas também sociais e econômicas que 

necessitam ser diagnosticadas. Estas alterações devem ser estudadas de forma 

interdisciplinar apoiando-se em observações de campo, que forneçam subsídios para as 

possíveis intervenções, visando a amenização ou eliminação dos efeitos danosos 

causados ao ambiente aquático (TUNDISI e MATSUMURA-TUNDISI, 1999). Neste 

sentido, o monitoramento ambiental e socioeconômico é fundamental para avaliar o 

estado de conservação e/ou grau de degradação de ecossistemas, e para fornecer 

informações necessárias à elaboração de modelos que permitam predizer a capacidade 

suporte do reservatório para a instalação de atividades de aquicultura que sejam 

ambientalmente corretas, economicamente viáveis e socialmente justas. 

Em regiões semi-áridas a estiagem prolongada torna as barragens, açudes, 

pequenos riachos e lagoas as principais fontes de água para a população e todo o 

ecossistema da Caatinga. Entender a ecologia destes corpos aquáticos nos fornece 

informações importantes para preservação e utilização consciente destes meios. 

         A barragem de Umari, está localizado sobre o rio do Carmo, na bacia do Apodi-

Mossoró, no município de Upanema, distante 8 km a montante da sede do município. A 

barragem Umari tem por finalidade promover o desenvolvimento da agricultura irrigada 

em área aproximada de 3.000 ha., dar suporte a atividade agropecuária e desenvolver, 

de forma racional, a produção de pescado em sua represa, beneficiando cerca de 25.492 

habitantes. 

A macrofauna bêntica de corpos de águas continentais é composta por elevada 

variedade de grupos taxonômicos, incluindo insetos, moluscos, crustáceos, anelídeos, 

entre outros (CALLISTO et al., 2001). 

Fatores biogeográficos e características do ambiente, tais como, tipos de 

sedimentos, teor de matéria orgânica, profundidade, variáveis físico-químicas da água, 

ausência ou presença de macrófitas, afetam a distribuição e a abundância dos 

macroinvertebrados em corpos de águas temporárias (SMITH et al., 2003). Este grupo 

tem sido muito estudado devido ao papel que desempenha no funcionamento de 

ambientes aquáticos, além de ser útil em avaliações de monitoramento ambiental, 

podendo causar danos à saúde pública em determinadas regiões. Para tanto, o zoobentos 

têm sido utilizados como bioindicadores da qualidade ambiental, pois em presença de 

determinadas condições, como algum nível de poluição, os grupos mais resistentes 

podem se tornar dominantes e os mais sensíveis, raros ou ausentes (EATON, 1995). 

         Dentre os componentes da biodiversidade aquática, os macroinvertebrados 

bentônicos são bons indicadores da qualidade da água (ROSENBERG e RESH, 1993, 

CALLISTO e GONÇALVES, 2002). Dentre os vários fatores que justificam isso, 

podemos citar o ciclo de vida relativamente longo, amostras qualitativas de fácil 

obtenção, metodologia desenvolvida e equipamentos simples são características que a 

grande maioria de macroinvertebrados bentônicos apresenta, colocando-os entre os 

melhores indicadores da qualidade de água em ambientes lóticos. Os 

macroinvertebrados bentônicos são eficientes para a avaliação e monitoramento de 
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impactos de atividades antrópicas em ecossistemas aquáticos continentais (GOULART 

e CALLISTO, 2003). 

        Os objetivos deste estudo foram investigar a ocorrência de macroinvertebrados 

bentônicoas no reservatório de Umari em Upanema - RN e determinar a abundância, 

riqueza  taxonômica dos macroinvertebrados no reservatório. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada na Barragem de Umari Sítio Barrável localizada sobre o 

Rio do Carmo, no município de Upanema-RN. Foram realizadas duas coletas, sendo a 

primeira coleta realizada em agosto e a segunda em novembro de 2014. Em cada coleta 

foram realizadas amostras em seis pontos conforme demonstrado na Figura 01. 

As coletas foram realizadas a aproximadamente 1 metro da margem, a uma 

profundidade máxima de 0,5 metro. Para análise quantitativa utilizou-se uma draga do 

tipo Van veen com área de 400 cm
2
 e em cada ponto lançou-se a draga por duas vezes, 

totalizando uma área de 800 cm
2
, cujos resultados foram transformados para área 

padrão de 1 m
2
. 

Para a análise qualitativa foi utilizado um pegador manual com dois arrastos de 

1 metro linear em cada ponto e os resultados apresentados representam em número de 

organismos nos dois arrastos. 

         Os substratos coletados foram lavados em campo utilizando peneiras de 500 μm 

e 200 μm de abertura de malha. 

         O material retido nas peneiras foi acondicionado em potes plásticos, etiquetados 

e fixado em álcool a 70%. O material foi triado no Laboratório de Biologia I da UERN 

sob bandejas trans-iluminada e os invertebrados identificados sob microscópio 

estereoscópico e classificados com auxilio de bibliografias especializadas de acordo 

com Merrit e Cummins (1984), e Mugnai et. al. (2010). 

         Os organismos foram agrupados de acordo com o grupo funcional e analisados 

quanto a frequência e riqueza taxonômica. 

 

 
 

Figura 01: Imagem de satélite da   Barragem de Umari. Ponto 1: S5 41.959 W37 15.189; ponto 2:  S5 

41.907 W37 14.107; Ponto 3: S5 42.970 W37 13.467;Ponto 4: S5 43.910 W37 16.174; Ponto 5: S5 

45.028 W37 14.155;Ponto 6: S5 47.633 W37 15.168. Fonte: Google. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Na coleta realizada no mês de agosto de 2014, foram encontrados na barragem 

de Umari 4.238 organismos e na coleta de novembro 976, utilizando draga (Tabela 01) 

correspondendo a 52.975 e 12.200 organismos por metro quadrado nas referidas coletas 

(Tabela 02). Este decréscimo ocorreu provavelmente pela redução da quantidade de 

água da barragem, uma vez que o nível deste corpo aquático vem reduzindo 

consideravelmente nos últimos anos. 

 Verifica-se também que estes organismos coletados pertencem a apenas ao filo 

mollusca e ao grupo funcional detritívoro. Apesar da grande quantidade de organismos 

coletados, o reservatório de Umari apresenta uma riqueza taxonômica muito baixa, e o 

principal representante encontrado foi o Thiarídeo Melanoide tuberculata, uma espécie 

exótica e invasora. 

Tabela 01. Composição da macrofauna bentônica, em números absolutos de 

organismos. Barragem de Umari – Upanema/RN, 2014. 

Coleta  Táxons 
Grupo 

Funcional 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total 

1ª coleta 
(agosto - 

2014) 

Mollusca 

Melanoides Detritívoro 334 389 568 786 1908 242 4227 

Pomacea Detritívoro     11       11 

Soma 1ª coleta 334 389 579 786 1908 242 4238 

2ª coleta 
(nov - 2014) 

Mollusca 

Melanoides Detritívoro 105 205 233 198 199 36 976 

Soma 2ª coleta 105 205 233 198 199 36 976 

Total 439 594 812 984 2107 278 5214 

 

Tabela 02. Composição da macrofauna bentônica, em número de organismos por m
2
, na 

Barragem de Umari – Upanema/RN, 2014. 

Coleta  Táxons 
Grupo 

Funcional 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total 

1ª coleta 
(agosto - 

2014) 

Mollusca 

Melanoides Detritívoro 4175 4862,5 7100 9825 23850 3025 52837,5 

Pomacea Detritívoro 
  

137,5 
   

137,5 

Soma 1ª coleta 4175 4862,5 7237,5 9825 23850 3025 52975 

2ª coleta 
(nov - 2014) 

Mollusca 

Melanoides Detritívoro 1312,5 2562,5 2912,5 2475 2487,5 450 12200 

Soma 2ª coleta 1312,5 2562,5 2912,5 2475 2487,5 450 12200 

Total 5488 7425 10150 12300 26337,5 3475 65175 

 

 Com relação à coleta utilizando pegador manual, verificamos o mesmo 

comportamento na composição da comunidade de macroinvertebrados bentônicos, com 

baixa riqueza taxonômica (Tabela 03). 
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 Neste tipo de coleta foi capturado ainda representantes da classe insecta e 

annelida, porém em pequena quantidade, permanecendo ainda a dominância do 

Thiarideo exótico Melanoide tuberculata. 

 

Tabela 03. Organismos presentes análise qualitativa pegador manual. Barragem de 

Umari – Upanema/RN, 2014. 

Coleta  Táxons 
Grupo 

Funcional 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total 

1ª coleta 
ago. - 2014 

Mollusca 

Melanoides Detritívoro 2678 137 657 349 895 225 4941 

Insecta 

Odonata Carnívoro 1           1 

Soma 1ª coleta 2679 137 657 349 895 225 4942 

2ª coleta nov 
- 2014 

Mollusca 

Melanoides Detritívoro 83 181 225 569 1019 87 2164 

Pomacea Detritívoro           1 1 

Annelida  

Oligochaeta Detritívoro     5       5 

Insecta 

Odonata Carnívoro         5   5 

Chironomidae Detritívoro     1     2 3 

Soma 2ª coleta 83 181 231 569 1024 90 2178 

Total 2762 318 888 918 1919 315 7120 

 

CONCLUSÃO  

O táxon de maior número de indivíduos foi Melanoide tuberculata. O gênero 

Biomphalaria nativo da região apresentou baixo potencial biológico em relação à 

espécie invasora. 

 O reservatório possui baixa riqueza taxonômica de macroinvertebrados 

bentônicos com predominância de organismos do grupo funcional detritívoro.  
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RESUMO: Os macroinvertebrados têm sido amplamente utilizados como bioindicadores de 

qualidade de água no monitoramento de reservatórios e trechos de importantes bacias 

hidrográficas sob diferentes níveis de impacto antrópico e na saúde de ecossistemas. Os 

objetivos desse trabalho foram investigar a comunidade de macroinvertebrados bentônicos no 

reservatório de Santa Cruz em Apodi - RN e determinar a abundância e riqueza  taxonômica 

dos macroinvertebrados no reservatório. As coletas foram realizadas nos meses de Agosto e 

Novembro de 2014, com seis pontos amostrais em cada coleta. Foi utilizada uma draga do 

tipo Van Veem para amostragem da análise quantitativa  e um pegador manual, para análise 

qualitativa. O material foi lavado em campo, acondicionado em potes plástico e fixado com 

álcool 70% e em seguida conduzido até o Laboratório de Biologia I da Uern, onde passou 

pelo processo de triagem, utilizando-se bandejas transiluminadas, e em seguida os 

macroinvertebrados foram identificados utilizando-se um microscópio esterioscópio e 

classificados com o auxilio de bibliografias especializadas. Verificou-se que reservatório de 

Santa Cruz apresenta no ano estudado uma baixa riqueza taxonômica, com apenas dois filos. 

O Thiarideo Melanoide tuberculata predominou sobre os demais em todos os pontos 

observados e o grupo funcional detritívoro foi predominante. 

PALAVRAS - CHAVE: Macroinvertebrados; lêntico; bentônico. 

 

INTRODUÇÃO  

Ações antrópicas como mineração, construção de represa, canalização, entre outras 

tem alterado negativamente os ecossistemas aquáticos. Apesar de sua importância 

excepcional, estes ecossistemas de água doce por sofreram grandes impactos de fatores 

antrópicos, como represamento e remoção da mata ciliar. Estas ações causam mudanças 

drásticas no fluxo natural de matéria e energia e alterações na ciclagem de nutrientes. Além 

disso, mudanças no uso da terra tornam os recursos hídricos sofrem degradação da qualidade 

através da poluição agroquímica, o aumento da carga orgânica e aumento da sedimentação 

(HAYWARD, 2005). 

 A Bacia do Apodi-Mossoró ocupa uma superfície de 14.276 km2, correspondendo a 

cerca de 26,8% do território estadual. Esse é o rio que dá nome a bacia, nascendo no Oeste e 

depois de percorrer 210 km deságua no Litoral Norte. Em área de predomínio de terrenos 

sedimentares (PINHEIRO et al., 2007). 
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         Na cidade de Apodi encontra-se a barragem de Santa Cruz localizado a 18 km a 

montante da sede do município de Apodi-RN com volume máximo de acumulação de 

599.712.000,00 m³ e extensão de 18 km, teve como finalidade o controle de cheias e 

regularização de vazões do Rio Apodi,  constituirá o anteparo das águas da Transposição do 

rio São Francisco para a Bacia do Rio Apodi, garantia de  Abastecimento de água a 108.000 

habitantes, beneficiando um total de 27 cidades do alto oeste potiguar, além de projeto para 

Irrigação de 9.236 ha. na chapada do Apodi. Esta barragem desde a sua construção é 

responsável também pela perenização do Rio Apodi-Mossoró desde a cidade de Apodí até seu 

estuário. 

 Por estar localizado no semi-árido, este corpo aquático sobre flutuações no nível da 

água, o que caracteriza a natureza temporária. Conforme Abílio et al., (2007) tais flutuações 

ocorrem principalmente pelos baixos índices de precipitação pluviométrica e irregularidade 

das chuvas. 

 Nesses ecossistemas aquáticos a cheia causa uma homogeneização e diluição das 

condições físicas, químicas e biológicas pelo aumento do volume da água, aumento da 

turbidez, entrada de matéria orgânica alóctone e nutriente (ABÍLIO, 2002). Curtos períodos 

de chuva e estiagens prolongadas alteram os substratos e forçam a comunidade zoobentônica 

a suportarem ampla faixa de variação das condições físicas e químicas do ambiente (SMITH 

et al., 2003). 

Para avaliar a qualidade dos ecossistemas aquáticos, têm sido usados comunidades 

biológicas como indicadores de condições ambientais, eles refletem a condições bióticas 

físicas, químicas e integra e acumula os efeitos de diferentes pressões sobre os ecossistemas 

naturais (BARBOUR et al., 1996). Essas avaliações têm vantagens sobre outros tipos de 

medidas de qualidade da água, porque eles são feitos com o ambiente em organismos 

indicadores que habitam, que são integrados ao recurso durante toda sua vida, e, portanto, 

pode refletir flutuações na poluição (ALBA-TERCEDOR, 1996).  

Existem muitos indicadores biológicos de saúde de ecossistemas aquáticos 

(CHESSMAN et al., 1999; HARRIS e SILVEIRA, 1999; KINGSFORD, 1999) entre os quais, 

os mais comumente utilizados têm sido os macroinvertebrados bentônicos. 

 As invasões biológicas representam hoje um dos mais graves problemas a serem 

resolvidos para a proteção da biodiversidade e a conservação das comunidades e ecossistemas 

naturais ROCHA et al. (2005).  

As espécies invasoras tem se tornado um tema de grande preocupação em diferentes 

campos como o da biologia, transportes, agricultura e economia (CARLTON 1993) 

representando hoje um dos impactos prejudiciais e menos reversíveis dentre as atividades 

humanas, nas comunidades e ecossistemas, sendo considerada uma das principais causas de 

perda da biodiversidade (LODGE, 1993; POINTIER, 1998). A introdução de espécies 

invasoras, em sua maioria, ocorre devido às ações humanas, especificamente como atividades 

comerciais, transportes e viagens (PERRINGS, 2005).   

Entre os invertebrados o filo Mollusca está entre os grupos com maior número de 

introduções registradas. Esses moluscos têm causado significante e visível impacto 

economicamente para o homem, danificando usinas hidroelétricas (maquinário), indústrias e 

nos ambientes naturais modificam comunidades bentônicas ou indiretamente afetam outras 

comunidades aquáticas (GARCIA e PROTOGINO, 2005).  

O uso dos macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores de poluição e 

alteração do meio ambiente deve-se a vários fatores, tais como: ciclos de vida suficientemente 

longos (o que favorece a detecção de alterações ambientais em tempo hábil); tamanho de 

corpo relativamente grande e de fácil amostragem; técnicas padronizadas e de custo 
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relativamente baixo; alta diversidade de espécies, oferecendo uma enorme gama de tolerância 

e amplo espectro de respostas frente a diferentes níveis de contaminação (ALBA-

TERCEDOR, 1996). Organismos típicos de ambientes limpos ou de boa qualidade de águas 

(p. ex. ninfas de Plecoptera e larvas de Trichoptera - Insecta), passando por organismos 

tolerantes (p. ex. alguns Heteroptera e Odonata - Insecta e Amphipoda - Crustacea) até 

organismos resistentes (p. ex. alguns Chironomidae – Diptera, Insecta e Oligochaeta – 

Annelida). Locais poluídos geralmente possuem baixa diversidade de espécies e elevada 

densidade de organismos, restritos a grupos mais tolerantes (p. ex. Chironomus e Polypedilum 

– Diptera, Chironomidae e Tubificidae – Oligochaeta).  

Segundo Goulart e Calisto (2003), os macroinvertebrados bentônicos podem ser 

classificados em organismos sensíveis ou intolerantes, organismos tolerantes ou facultativos e 

organismos resistentes, de acordo com sua tolerância frente às condições do ambiente.  

Os estresses que alteram as características físicoquímicas da água estão entre os que 

mais influenciam na composição da comunidade bentônica, podendo determinar a ocorrência 

e distribuição dos organismos no ambiente aquático. Alguns parâmetros físico-químicos, 

quando atinge valores específicos podem afetar a sobrevivência de determinados organismos 

e favorecer a proliferação de outros, tornando-se fatores limitantes para a comunidade 

bentônica. (MOULTON, 1998).  

Para facilitar a analise dos dados obtidos no biomonitoramento, assim como auxiliar 

na caracterização da qualidade da água e do nível de poluição do meio, utilizam-se os índices 

biológicos, que permitem avaliar as respostas da comunidade bentônica quanto às 

perturbações ocorridas no ecossistema aquático através de atributos indicadores da biota 

(BARBOUR et al., 1995).  

Os objetivos deste estudo foram investigar a comunidade de macroinvertebrados 

bentônicos no reservatório de Santa Cruz em Apodi - RN e determinar a abundância, riqueza  

taxonômica dos macroinvertebrados no reservatório. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada na Barragem de Santa Cruz município de Apodi-RN (Figura 

01), na bacia do Apodi-Mossoró. Foram realizadas duas coletas, sendo a primeira coleta 

realizada em agosto e a segunda em novembro de 2014. Em cada coleta foram realizada 

amostras em seis pontos conforme demonstrado na Figura 01.  

As coletas foram realizadas a aproximadamente 1 metro da margem, a uma 

profundidade máxima de 0,5 metro. Para análise quantitativa utilizou-se uma draga do tipo 

Van veen com área de 400 cm
2
 e em cada ponto lançou-se a draga por duas vezes, totalizando 

uma área de 800 cm
2
, cujos resultados foram transformados para área padrão de 1 m

2
. 

Para a análise qualitativa foi utilizado um pegador manual com dois arrastos de 1 

metro linear em cada ponto e os resultados apresentados representam em número de 

organismos nos dois arrastos. 

 Os substratos coletados passaram por processos de levigação e tamização em campo 

com água corrente utilizando peneiras de 500 μm e 200 μm de abertura de malha. 

 O material retido nas peneiras foi acondicionado em potes plásticos, etiquetados e 

fixado em álcool a 70%. O material foi triado no Laboratório de Biologia I da UERN sob 

bandejas transiluminadas e os invertebrados identificados sob microscópio estereoscópico e 

classificados com auxilio de bibliografias especializadas de acordo com Merrit e Cummins 

(1984), e Mugnai et. al. (2010). 
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 Os organismos foram agrupados de acordo com o grupo funcional e analisados quanto 

a frequência e riqueza taxonômica. 

 

 

Figura 01: Imagem de satélite da Barragem de Santa Cruz. Ponto 1: S5 45.193 W37 48.865; Ponto 2: S5 46 

50,59  W37 48 01,13; Ponto 3: S5 48 16,99 W37 49 32,84; Ponto 4: S5 50 00,46, W37 51 58, 39; Ponto 5: S5 49 

09,57 W37 51 54,68; Ponto 6: S5 49 57,65 W37 53 15,13.  Fonte: Google. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Nas coletas realizadas nos dois períodos, mês de agosto e de novembro 2014, 

encontrou-se uma baixa riqueza taxonômica. Nas amostras coletadas com draga para análise 

quantitativa verifica-se a presença de apenas quatro táxons pertencentes a apenas aos filos 

Mollusca e Annelida, cujos representantes são todos detritívoros (Tabelas 01 e 02) e nas 

amostras coletadas com o pegador manual encontram-se apenas três táxons também 

pertencentes a estes dois filos (Tabela 03). 

 Foram coletados 5592 organismos nas duas coletas entretanto observa-se uma baixa 

diversidade com predominância de gastropoda. 
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Tabela 01. Composição da macrofauna bentônica, em números absolutos de organismos. 

Barragem de Santa Cruz – Apodi/RN, 2014. 

Coleta  Táxons 
Grupo 

Funcional 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total 

1ª coleta 
ago. - 2014 

Mollusca 

Melanoides Detritívoro 354 548 1440 540 1110 31 4023 

Soma 1ª coleta 354 548 1440 540 1110 31 4023 

2ª coleta nov 
- 2014 

Mollusca 

Biomphalaria Detritívoro 28           28 

Melanoides Detritívoro 1062 323 28 27 57 21 1518 

Pomacea Detritívoro         15   15 

Annelida  

Oligochaeta Detritívoro 9     1   1 11 

Soma 2ª coleta 1099 323 28 28 72 22 1572 

Total 1453 871 1468 568 1182 53 5595 

 

 Este reservatório encontra-se por aproximadamente quatro anos sem receber água, o 

que vem acelerando a diminuição de seu volume e conforme Smith et al., (2003), curtos 

períodos de chuva e estiagens prolongadas alteram os substratos e forçam a comunidade 

zoobentônica a suportarem ampla faixa de variação das condições físicas e químicas do 

ambiente.  

 Verifica-se uma diminuição de organismos na segunda coleta, porém com dominância 

do Melanoide tuberculata (Tabelas 01 e 02). Este Thiarideo, segundo Vaz et al., (1986) é uma 

espécie exótica e cuja localidade tipo é a costa de Coromandel na Índia, considerada uma 

espécie invasora que de acordo com Suriani et al., (2007) moluscos invasores como M. 

tuberculata apresentam supremacia na competição pelo uso de habitats. 
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Tabela 02. Composição da macrofauna bentônica, em número de organismos por m
2
, na 

Barragem de Santa Cruz – Apodi/RN, 2014. 

Coleta  Táxons 
Grupo 

Funcional 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total 

1ª coleta 
(agosto - 

2014) 

Mollusca 

Melanoides Detritívoro 4425 6850 18000 6750 13875 387,5 50287,5 

Soma 1ª coleta 4425 6850 18000 6750 13875 387,5 50287,5 

2ª coleta 
(nov - 2014) 

Mollusca 

Biomphalaria Detritívoro 350           350 

Melanoides Detritívoro 13275 4037,5 350 337,5 712,5 262,5 18975 

Pomacea Detritívoro         187,5   187,5 

Annelida  

Oligochaeta Detritívoro 112,5     12,5   12,5 137,5 

Soma 2ª coleta 13738 4037,5 350 350 900 275 19650 

Total 18163 10888 18350 7100 14775 662,5 69937,5 

 

 Com relação a coleta realizada com pegador manual (amostragem qualitativa) também 

observa-se o mesmo comportamento a amostragem realizada com draga, com baixa riqueza 

taxonômica e com predominância de Melanoide em todos os pontos.  

Tabela 03. Organismos presentes análise qualitativa pegador manual. Barragem de Santa Cruz 

– Apodi/RN, 2014. 

Coleta  Táxons 
Grupo 

Funcional 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total 

1ª coleta 
agosto – 

2014 

Mollusca 

Melanoides Detritívoro 4741 290 31 333 267 459 6121 

Soma 1ª coleta 4741 290 31 333 267 459 6121 

2ª coleta 
(nov - 2014) 

Mollusca 

Biomphalaria Detritívoro 1           1 

Melanoides Detritívoro 919 222 225 404 157 42 1969 

Annelida                  

Oligochaeta Detritívoro 5           5 

Soma 2ª coleta 925 222 225 404 157 42 1975 

 

CONCLUSÕES  

O reservatório de Santa Cruz apresenta no ano estudado uma baixa riqueza 

taxonômica. 

O Thiarideo Melanoide tuberculata predominou sobre os demais em todos os pontos 

observados. 
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 O gênero Biomphalaria nativo da região apresentou baixo potencial biológico em 

relação à espécie invasora.  

O grupo funcional predominante foi o detritívoro. 
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ESTUDO DA ESTABILIDADE DA RUGOSIDADE PALATINA DE INDIVÍDUOS 
NÃO-ADULTOS E ADULTOS APÓS TRATAMENTO ORTODÔNTICO 
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RESUMO 

A cavidade oral oferece possibilidades que viabilizam os processos de 
identificação humana, pela presença de dentes, maxilares ou através do estudo 
dos tecidos moles. Quando os métodos de identificação convencionais como 
as impressões digitais, análise do DNA e comparações dentárias não podem 
ser utilizados, há possibilidade de se usar métodos alternativos. Entre eles 
pode-se destacar a rugoscopia palatina, isto é, o estudo das rugosidades 
palatinas. Trata-se de um estudo de acurácia, longitudinal, retrospectivo e tem 
por objetivo analisar a aplicabilidade e a confiabilidade da rugoscopia palatina 
como método de identificação humana quando comparada em fases não-adulta 
e adulta de indivíduos submetidos a tratamento ortodôntico. Será realizado com 
modelos de gesso mantidos em arquivo de uma Clínica de Ortodontia, na 
cidade de Natal, Rio Grande do Norte. A amostra será intencional, composta 
por 30 indivíduos que se submeteram ao tratamento ortodôntico nas fases não-
adulta e adulta. Serão excluídos da amostra pacientes com prontuários sem 
informações demográficas e com histórico de patologias que acometeram o 
palato. O erro intra e inter-examinador será calculado através do teste Kappa. 
Os modelos de estudo serão fotografados ao lado de escalas da ABFO N°1, 
sendo as rugosidades palatinas evidenciadas com tinta vermelha à base de 
água. Será utilizada a classificação proposta por Martins dos Santos, em 1952 
para a análise das rugas palatinas. O Teste T Pareado de Wilcoxon será 
utilizado para avaliar a significância da mudança das rugosidades palatinas 
entre as fases não-adulta. 
 
Palavras - chave: Odontologia forense. Rugas palatinas. Rugoscopia. 
Identificação humana. Expansão palatina. 
 

INTRODUÇÃO 
A identificação  de corpos não identificados representa um dos principais 

desafios dos serviços de Odontologia e Medicina Legal. A identificação pode 
ser definida como conjunto de procedimentos e diligências por meio dos quais 
é possível determinar a identidade de uma pessoa (VANRELL, 2002; FRANÇA, 
2010).  
 __________________________ 
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Quando não há possibilidade de se utilizar os métodos de identificação 
convencionais como as impressões digitais, análise do DNA e comparações 
dentárias, outros métodos devem ser utilizados. Entre eles pode-se mencionar 
o estudo das rugosidades palatinas, denominado rugoscopia, que é 
semelhante aos métodos tradicionais de identificação humana por ser baseada 
na comparação de registros (BARBIERI et al., 2012), através do qual as 
seguintes características são analisadas: sua forma, tamanho, localização e 
disposição (TORNAVOI et. al, 2010).  

 
Algumas características mostram a importância da utilização da 

rugoscopia como método de identificação: seu padrão é exclusivo para cada 
ser humano, semelhantemente às impressões digitais, são imutáveis e 
altamente individualistas, não sofrem qualquer alteração, exceto no 
comprimento, devido ao crescimento normal e permanecem na mesma posição 
ao longo da vida. Além disso, a extração, a expansão palatina, a movimentação 
ortodôntica e o envelhecimento não modificam as rugas de modo a dificultar a 
identificação (HEMANTH et al., 2010; VENEGAS et al., 2009; GANDYKOTA et 
al., 2012). Por serem anatomicamente protegidas pela língua, bochechas, 
dentes e tecido adiposo da cavidade oral, elas resistem a carbonizações, não 
são alteradas por meios químicos, por certas doenças, traumas de alto impacto 
ou pelo uso de próteses, podendo ser utilizadas como um método alternativo 
de identificação (VENEGAS, 2009; GANDIKOTA, 2012; ESPAÑA, 2010; 
BHARATH, 2011; INDIRA, 2012, HEMANTH, 2012, et al.). 

É importante analisar a perenidade das rugosidades palatinas antes e 
após o tratamento ortodôntico de indivíduos não-adultos, tendo em vista que 
esta é considerada uma condição para a validade do método de identificação. 
Dessa forma, este trabalho consistiu em analisar a aplicabilidade e a 
confiabilidade da rugoscopia palatina como método de identificação humana, 
utilizando-se a classificação proposta por Martins dos Santos, quando 
comparada em fases não-adulta e adulta de indivíduos submetidos a 
tratamento ortodôntico. 

 
Metodologia 
Trata-se de um estudo de acurácia de caráter longitudinal retrospectivo, 

do tipo cego, realizado em uma clínica de ortodontia na cidade de Nata – RN, 
Brasil. Dos 4800 casos analisados em modelos de gesso, tratados 
ortodonticamente e com o tratamento concluído, foram secionados 59 casos de 
pacientes tratados em diferentes fases de vida, não adulta e adulta, sendo 34 
do sexo feminino e 25 do sexo masculino. Os modelos foram escolhidos de 
maneira aleatória e não seguindo respectivamente a ordem numérica 
crescente, havendo saltos numéricos dos casos, para que assim pudesse ter 
indivíduos em épocas diferentes. Foram incluídos na amostra os modelos de 
gesso de indivíduos na faixa etária a partir de 04 anos, para ambos os sexos, 
representando a fase não-adulta. Já para a fase adulta, consideramos aqueles 
acima dos 20 anos para ambos os sexos. 

Os critérios de exclusão da pesquisa foram: pacientes com o prontuário 
sem informações demográficas, tais como sexo e idade, e com histórico de 
patologias que acometeram o palato, assim como também os que não estavam 
dentro das idades estipuladas. No estudo, foram atribuídos códigos aleatórios 
às fotografias e o examinador avaliou e diagnosticou todos os casos de acordo 
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com o método de classificação proposto por Martins dos Santos em 1952, 
tratando-se, portanto, de um estudo cego. A região anterior dos modelos de 
gesso foi fotografada ao lado de escalas da ABFO N°1 com uma câmera 
fotográfica digital, semiprofissional Sony HX300, com intensidade do flash -2.0, 
ISO 200, velocidade do obturador 125, foco 8.0 e zoom de 135 mm, a uma 
distância de 12 cm do modelo de gesso, o mesmo estava colocado sobre uma 
superfície plana e a câmera focalizada no centro do palato. Após isso todas as 
fotos foram separadas e armazenadas em arquivos independentes, de acordo 
com os respectivos dados colhidos dos prontuários em que foram extraídos as 
idades de cada moldagem, o sexo de cada indivíduo e a data de nascimento. 

As rugosidades palatinas foram analisadas de acordo com a 
classificação proposta por Martins dos Santos, em 1952, na qual as formas das 
rugas recebem um código alfanumérico e a localização das rugas foram 
definidas em iniciais e subiniciais para as primeiras rugas direita e esquerda, 
respectivamente; complementares e subcomplementares para as rugas que 
sucedem as iniciais e subiniciais direita e esqueta, respectivamente. 

As rugosidades foram classificadas em: 

- Iniciais: correspondendo a aquelas localizadas mais anteriores à 
direita, sendo representadas por uma letra maiúscula. 

- Complementares: correspondendo às demais rugas localizadas no lado 
direito, representadas por tantos números quantas forem as rugas contadas. 

- Subiniciais: representadas por uma letra maiúscula, correspondendo à 
ruga mais anterior do lado esquerdo. 

- Subcomplementares: representadas por tantos números quanto forem 
as rugas contadas, correspondendo às demais rugas esquerdas. 

 

Tabela 1 - Classificação de Martins dos Santos (1952) 

Tipo de 
Rugosidade 

Iniciais/ 
Subiniciais 

Complementares/ 
Subcomplementares 

Curva 
fechada* 

Cf 10 

Anômala* Na 9 

Interrompida* I 8 

Trifurcada* T 7 

Bifurcada* B 6 

Sinuosa* S 5 

Circular Ci 4 

Angular* A 3 

Curva* C 2 

Linha* R 1 

Ponto* P 0 
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Figura 1 - Classificação das rugosidades palatinas segundo Martins dos 
Santos. 

 

Fonte: VANRELL, 2002. Adaptado para o estudo por Adriana Costa e Silva 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Duas características importantes são indicativas de que as rugosidades 

palatinas podem ser usadas como método de identificação humana: sua 
anatomia e a singularidade de padrões em cada indivíduo (KALLIANPUR et al., 
2011). 

Para que um método de identificação seja aplicável, pelo menos cinco 
requisitos devem ser atendidos: classificabilidade (para facilitar o arquivamento 
e a rapidez da busca), praticabilidade (ser de fácil execução e ter baixo custo, 
tornando-se viável), imutabilidade (os registros não devem sofrer alterações ao 
longo do tempo), perenidade e individualidade (ser único para cada indivíduo). 
A assimetria das rugosidades contribui para a individualidade de padrões em 
cada pessoa. Elas atendem aos requisitos técnicos e biológicos essenciais 
para os processos de identificação humana (TORNAVOI; SILVA, 2010; 
SANTOS, 2011).   

A tabela 2 contém a análise do rugograma de cinquenta e seis  
pacientes, acompanhados durante o tratamento ortodôntico nas fases adulta e 
não-adulta realizada por um examinador. 

 

Tabela 2 – Representação das rugas palatinas de cinquenta e seis pacientes 
tratados ortodonticamente nas fases adulta e não-adulta. 

SEXO NÚMERO 
DA 

FOTO 

IDADE DO 
PACIENTE 

EXAMINADOR 
I 

 
Feminino 
Caso 01 

1475 
 

1476 
 

1477 

14 anos 
 

16 anos 
 

23 anos 

RI = B52/B22 
 

RI = B52/B22 
 

RI = B52/B22 
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Feminino 
Caso 02 

1478 
 

1479 
 

1480 

09 anos 
 

27 anos 
 

29 anos 

RI = C33/S22 
 

RI = C33/S22 
 

RI = C33/S22 

Masculino 
Caso 3 

1481 
 

1482 

12anos 
 

24 anos 

RI = I88/A88 
 

RI = I88/A88 

Feminino 
Caso 5 

1486 
 

1487 
 

1488 

11 anos 
 

14anos 
 

34 anos 

RI = B58/A28 
 

RI =B58/A28 
 

RI =B58/A28 

Feminino 
Caso 6 

1489 
 

1490 

14 anos 
 

17 anos 

RI = A58/B55 
 

RI = A58/B55 

Feminino 
Caso 7 

1491 
 

1492 

11 anos 
 

13 anos 

RI = B55/A22 
 

RI = B55/A22 

Feminino 
Caso 8 

1493 
 

1494 

15 anos 
 

19 anos 

RI = C15/S11 
 

RI = C15/S11 

Feminino 
Caso 9 

1495 
 

1496 
 

1498 

14 anos 
 

29 anos 
 

30 anos 

RI =Ci68/S65 
 

RI =Ci68/Ci65 
 

RI = Ci68/Ci65 

Feminino 
Caso 10 

1499 
 

1500 

15 anos 
 

17anos 

RI = S55/S05 
 

RI = S55/S05 

Masculino 
Caso 11 

1501 
 

1502 
 

1503 

14 anos 
 

17 anos 
 

17 anos 

RI = S55/S55 
 

RI = S55/S55 
 

RI = S55/S55 

Feminino 
Caso 12 

1504 
 

1505 

16 anos 
 

19 anos 

RI = S25/A210 
 

RI = S25/A210 

Feminino 
Caso 13 

1506 
 

1507 

17 anos 
 

18 anos 

RI = An11/C25 
 

RI = An11/C25 

Masculino 
Caso 14 

1510 
 

1511 
 

1512 

07 anos 
 

16 anos 
 

17 anos 

RI = S68/C62 
 

RI = S68/A62 
 

RI = S68/A62 

Feminino 
Caso 15 

1514 
 

1515 

11 meses 
 

07 anos 

RI = B32/P95 
 

RI = B32/P95 
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Masculino 
Caso 16 

1516 
 

1517 

16 anos 
 

18 anos 

RI = A21/C15 
 

RI = A21/C15 

Masculino 
Caso 17 

 

1518 
 

1519 
 

1520 

11 anos 
 

13 anos 
 

15 anos 

RI = A210/A15 
 

RI = A210/A15 
 

RI = A210/A15 

Feminino 
Caso 19 

 

1523 
 

1524 

09 anos 
 

19 anos 

RI = A91/A68 
 

RI = A91/A68 

Masculino 
Caso 21 

1528 
 

1529 
 

1530 

09 anos 
 

11 anos 
 

17 anos 

RI = C70/A89 
 

RI = C70/A89 
 

RI = C70/A89 

Masculino 
Caso 25 

1538 
 

1539 
 

1540 

10 anos 
 

14 anos 
 

18 anos 

RI = 
B510/A210 

 
RI = 

B510/A210 
 

RI = 
B510/A210 

Feminino 
Caso 26 

 

1541 
 

1542 
 

1543 

10 anos 
 

12 anos 
 

35 anos 

RI =B65/A55 
 

RI = B65/A55 
 

RI = B65/A55 

Masculino 
Caso 27 

 

1544 
 

1545 
 

1546 

12 anos 
 

13 anos 
 

21 anos 

RI = S88/S39 
 

RI = S88/S39 
 

RI = S88/S39 

Feminino 
Caso 28 

1547 
 

1548 

09 anos 
 

11 anos 

RI = S52/A33 
 

RI =S55 /S55 

Masculino 
Caso 29 

1552 
 

1553 

07 anos 
 

14 anos 

RI = A65/C18 
 

RI = A65/C18 

Masculino 
Caso 30 

1554 
 

1555 
 

1556 

05 anos 
 

06 anos 
 

22 anos 

RI = A310/S05 
 

RI = A310/S05 
 

RI = R310/S05 

Feminino 
Caso 31 

1557 
 

1558 
 

1559 

07 anos 
 

18 anos 
 

19anos 

RI = S55/S65 
 

RI = Ci55/Ci65 
 

RI = Ci15/Ci65 
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Feminino 
Caso 32 

1560 
 

1561 
 

1562 

08 anos 
 

14 anos 
 

24 anos 

RI = S105/C22 
 

RI = S105/C22 
 

RI = C105/C02 

Masculino 
Caso 33 

1563 
 

1564 

10 anos 
 

15 anos 

RI = R11/A13 
 

RI = R15/S13 

Feminino 
Caso 34 

 

1565 
 

1566 
 

1567 

07 
 

09 
 

14 

RI = S62/S16 
 

RI = S62/S16 
 

RI = S62/S16 

Masculino 
Caso 35 

 

1568 
 

1569 
 

1570 

09 anos 
 

10 anos 
 

29 anos 

RI = C55/C25 
 

RI = C55/C25 
 

RI = C55/C25 

Feminino 
Caso 36 

 

1571 
 

1572 
 

1573 

12 anos 
 

13 anos 
 

19 anos 

RI = A55/S88 
 

RI = S55/S88 
 

RI = S55/S88 

Masculino 
Caso 37 

 

1574 
 

1575 

11 anos 
 

15 anos 

RI = C22/B55 
 

RI =C22/B55 

Masculino 
Caso 39 

 

1578 
 

1579 
 

1580 

07 anos 
 

09 anos 
 

14 anos 

RI = B25/A15 
 

RI = B25/A55 
 

RI = B25/A15 

Feminino 
Caso 40 

 

1581 
 

1582 
 

1583 

04 anos 
 

12 anos 
 

13 anos 

RI = A15/A010 
 

RI = A15/A010 
 

RI = A15/A010 

Feminino 
Caso 41 

1584 
 

1585 
 

1586 

07 anos 
 

08 anos 
 

13 anos 

RI = B55/B85 
 

RI = B55/B85 
 

RI = B55/B85 

Feminino 
Caso 42 

1587 
 

1588 
 

1589 

08 anos 
 

10 anos 
 

30 anos 

RI = B25/C25 
 

RI = B25/C15 
 

RI = B25/R15 

Feminino 
Caso 43 

1590 
 

1591 

15 anos 
 

18 anos 

RI = A55/B68 
 

RI = A55/B68 

Feminino 1592 09 anos RI = B55/An58 
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Caso 44 
 

 
1593 

 
1594 

 
11 anos 

 
20 anos 

 
RI = B55/An58 

 
RI = B55/an58 

Feminino 
Caso 45 

1596 
 

1597 

08 anos 
 

15 anos 

RI = S65/T55 
 

RI =S65/T55 

Feminino 
Caso 46 

1598 
 

1599 
 

1600 

08 anos 
 

20 anos 
 

22 anos 

RI = B55/B55 
 

RI = B55/B55 
 

RI = B55/B55 

Masculino 
Caso 47 

1601 
 

1602 
 

1603 

08 anos 
 

26 anos 
 

29 anos 

RI = R56/C61 
 

RI = R56/C61 
 

RI = C55/Ci61 

Masculino 
Caso 48 

 

1604 
 

1605 

15 anos 
 

17 anos 

RI = A55/A81 
 

RI = A55/A81 

Masculino 
Caso 49 

 

1606 
 

1607 

15 anos 
 

16 anos 

RI = S05/R05 
 

RI = S05/R05 

Feminino 
Caso 50 

1609 
 

1610 

13 anos 
 

14 anos 

RI = B38/B55 
 

RI = B38/B55 

Masculino 
Caso 51 

 

1611 
 

1612 
 

1613 

06 anos 
 

11 anos 
 

15 anos 

RI = S85/A55 
 

RI = S85/A55 
 

RI = S85/A55 

Feminino 
Caso 52 

 

1614 
 

1615 
 

1616 

06 anos 
 

12 anos 
 

19 anos 

RI =A25/A28 
 

RI = A25/A28 
 

RI = A25/A28 

Masculino 
Caso 53 

 

1617 
 

1618 
 

1619 

08 anos 
 

09 anos 
 

15 anos 

RI = B25/B06 
 

RI = B25/B06 
 

RI = B25/B06 

Feminino 
Caso 54 

1621 
 

1622 

11 anos 
 

21 anos 

RI = C25/S55 
 

RI = C25/A55 

Feminino 
Caso 55 

1623 
 

1624 
 

1625 

05 anos 
 

06 anos 
 

15 anos 

RI = A12/A05 
 

RI = A12/A05 
 

RI = A12/A05 

Masculino 1626 09 anos RI = B15/C01 
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Caso 56 
 

 
1627 

 
1628 

 
15 anos 

 
19 anos 

 
RI = B15/C01 

 
RI = B15/C01 

Feminino 
Caso 58 

 

1632 
 

1633 
 

1634 

04 anos 
 

15 anos 
 

17 anos 

RI = R22/A05 
 

RI = A22/A05 
 

RI = A22/A05 

Feminino 
Caso 59 

 

1641 
 

1642 
 

1643 

08 anos 
 

11 anos 
 

25 anos 

RI = An11/B25 
 

RI = An11/B25 
 

RI = An11/B25 

Feminino 
Caso 60 

 

1644 
 

1645 

23 anos 
 

24 anos 

RI = B55/C25 
 

RI = B55/C25 

Masculino 
Caso 61 

1646 
 

1647 
 

1648 

05 anos 
 

08 anos 
 

16 anos 

RI = C55/C55 
 

RI = C55/C55 
 

RI = C55/C55 

Masculino 
Caso 62 

 

1649 
 

1650 
 

1651 

10 anos 
 

11 anos 
 

17 anos 

RI = S55/A65 
 

RI = R55/A65 
 

RI = R55/A65 

Masculino 
Caso 64 

 

1656 
 

1657 

06 anos 
 

17 anos 

RI = S32/C58 
 

RI = S32/C58 

Masculino 
Caso 65 

 

1658 
 

1659 

11 anos 
 

15 anos 

RI = C15/C03 
 

RI = C15/C03 

 

Dos cinquenta e seis casos analisados, sendo vinte e quatro do sexo 
masculino e trinta e dois do sexo feminino. Houve uma diferença em quatorze 
casos, totalizando um percentual de 25%. Essa diferença na análise das rugas 
nos modelos dos pacientes em idades diferentes foi uma diferença de forma 
das rugas palatinas; nos casos trinta e três e vinte e oito a mudança nessas 
rugas provavelmente foi decorrente da migração de dentes ectópicos que se 
encontravam no palato e que posteriormente voltaram as suas posições nos 
arco dentário, nos demais casos a mudança pode ter ocorrido por alguns 
fatores como: aparelhos que causam expansão rápida na maxila, alongamento 
das rugas, assim como também encurtamento das mesmas e mudança na 
forma. Esse achado corrobora com um estudo realizado por DAMSTRA et al., 
em 2013, no qual verificou-se que a adição da expansão da maxila à terapia 
com aparelho fixo causou mudanças transversais, mas não anteroposteriores, 
nos aspectos mediais e bilaterais das rugas. 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 303



Observou-se também a individualidade das rugas em cada indivíduo e 
que mesmo havendo alterações intra-orais provocadas pelo tratamento 
ortodôntico e pelo crescimento da maxila, os padrões das rugas foram 
mantidos, não havendo modificações morfológicas que colocassem em risco a 
confiabilidade da rugoscopia palatina como método de identificação 

A análise das rugas palatinas desses pacientes revelou que as rugas 
iniciais e as subiniciais estão mais susceptíveis a alterações em sua posição e 
angulação em decorrência de mudanças ósseas e dentárias (maxila atrésica, 
lingualização dos incisivos e/ou ausência de dentes anteriores), a proximidade 
das rugas com os elementos dentários que serão movimentados 
ortodonticamente, maiores serão as chances de elas mudarem de formas ou 
posições; as rugas complementares e subcomplementares também adiquiriram 
mudanças na sua forma em alguns casos. 

 
Conclusão 

Existem autores que preocupam se com possíveis mudanças nas 
rugosidades palatinas que podem sofrer devido às influências internas e 
externas, como por exemplo: a erupção de dentes impactados, fendas 
palatinas, movimentação ortodôntica e cirurgias periodontais. Existem eventos 
que contribuem para alterações no seu padrão, como a pressão constante 
exercida durante os tratamentos ortodônticos e a sucção digital, contudo não 
trazem prejuízos à identificação. Embora tenha havido uma mudança em 25% 
dos casos analisados, tivemos uma permanência de 75% de imutabilidade das 
rugas palatinas, com isso podemos afirmar que a rugoscopia palatina pode ser 
usada como método auxiliar na identificação humana. 
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RESUMO: Na atualidade, muitas são as formas utilizadas para conhecer/experimentar 

algumas sensações, sentimentos e prazeres, dentre estas formas estão à utilização de 

medicamentos que causem os efeitos desejados por aqueles que o procuram. As anfetaminas e 

substâncias relacionadas, passaram a serem utilizadas de forma abusiva pela população, que 

veem nesses produtos a capacidade de adequar o funcionamento fisiológico e psicológico do 

organismo às exigências da atualidade. Dentre os usuários mais frequentes dessa substancia 

estão os jovens, estudantes e caminhoneiros. Diante do exposto, o presente artigo objetiva 

explorar o uso de anfetaminas do tipo „rebite‟ por caminhoneiros. Trata-se de um estudo 

seccional de abordagem quantitativa, realizado junto aos caminhoneiros, em 07 Postos de 

Combustível localizados as margens da BR 405 entre os quilômetros 149 a 157 no sentido 

Mossoró - Rafael Fernandes no Rio Grande do Norte, no município de Pau dos Ferros, região 

Oeste do estado do Rio Grande do Norte/RN. Como instrumento de coleta de dados, foi 

utilizado um questionário. O estudo obedeceu aos aspectos éticos pautados na Resolução nº 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Quando abordados se utilizam Anfetaminas, o 

resultado foi alarmante, pois 76,5% admitiram ter usado pelo menos uma vez na vida, 

enquanto que 23,5% afirmaram não experimentaram a substância. Dentre os motivos que os 

levam a usarem essa substância estão às más condições de exercício da profissão de motorista. 

Ao concluir este estudo fica perceptível que o uso de anfetaminas é uma realidade na vida 

desses profissionais, caracterizando assim um problema de saúde pública, onde medidas para 

a solução desse problema são necessárias para minimizar o mesmo e melhorar a qualidade de 

vida desses profissionais. 

 

 

Palavras-chave: Anfetaminas. Drogas. Transtornos relacionados ao uso de anfetaminas. 

Abuso de substâncias. 

 

INTRODUÇÃO 
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Na atualidade, muitas são as formas utilizadas para conhecer/experimentar algumas 

sensações, sentimentos e prazeres, dentre estas formas estão à utilização de medicamentos que 

causem os efeitos desejados por aqueles que o procuram, seja para amenizar alguma dor ou 

pela simples crença de que o medicamento apresente uma fórmula mágica para a solução dos 

problemas e insatisfações do dia-a-dia (MARCON et. al, 2012). 

Nesse sentido, os medicamentos, especialmente as anfetaminas e substâncias 

relacionadas, passaram a serem utilizadas de forma abusiva pela população, que veem nesses 

produtos a capacidade de adequar o funcionamento fisiológico e psicológico do organismo às 

exigências da atualidade (MARCON et. al, 2012). 

Segundo o CIBRID “a anfetamina foi sintetizada pela primeira vez na Alemanha, pelo 

químico Lazar Edeleanu em 1887”. Cerca de 40 anos depois a droga começou a ser utilizado 

medicinalmente para aliviar a fadiga, alargar as passagens nasais e bronquiais (em casos de 

asma) e estimular o sistema nervoso central (MUAKAD, 2013, p. 545 - 572). Por ser uma 

droga cujo uso terapêutico auxilia principalmente na moderação do apetite, são facilmente 

encontradas nas farmácias, que são obrigadas a vendê-las sob prescrição médica. 

A anfetamina além de diminuir o apetite também prejudica o sono, tornando os seus 

usuários capazes de executarem tarefas por mais tempo, sentindo menos cansaço. Dentre os 

usuários mais frequentes dessa substancia estão os jovens, estudantes e caminhoneiros 

(MUAKAD, 2013, p. 545 - 572).  A anfetamina entre os caminhoneiros é conhecida como 

“rebite” ou “bolinhas”, onde estes a utilizam na tentativa de se manterem acordados por 

longos percursos de tempo, principalmente à noite.  

A atividade desenvolvida por motoristas de rotas longas envolve uma série de riscos à 

saúde. O trabalho é solitário, sendo percorridas longas distâncias. Além disso, a necessidade 

de perderem noites de sono por pressão de prazos para a entrega da carga se constituem em 

um dos motivos para o uso dos “rebites” (MASSON; MONTEIRO, 2010). De acordo com 

Nascimento et al. (2007, p. 291) “o consumo das anfetaminas  vem crescendo nos últimos 

anos e se tornando um sério problema de saúde pública”.  

O profissional caminhoneiro enfrenta diversas problemáticas que interferem 

diretamente em sua saúde, pois passa vários dias longe de casa, fazendo paradas em seu 

percurso e realizando suas refeições em restaurantes à beira da estrada, dorme mal por causa 

das noites sem dormir para cumprir prazos, expõe-se constantemente ao estresse por viver em 

um meio onde o perigo é constante, sem contar as várias horas em que permanece sentado ao 
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volante, tudo isso contribuindo para que o mesmo desenvolva patologias. Sendo o uso das 

anfetaminas uma das formas encontradas para dar respostas a algumas dessas problemáticas. 

Sendo a anfetamina, nos dias atuais, considerada como um problema de saúde pública, 

outra situação que vem alarmando o sistema de saúde é o uso dessas substâncias em 

associação com outras, como, por exemplo, álcool, cigarro e outras drogas, como a cocaína ou 

os derivados da anfetamina.  

Apesar de ser controlado por legislação específica, este fármaco tem sido amplamente 

utilizado em nosso país (MARIZ; SILVA, 2003). Uma pesquisa feita em 2007 evidenciou que 

80% dos caminhoneiros utilizavam anfetaminas, sendo 57% com intuito de manter-se 

acordado (CERQUEIRA, 2011, p. 77). Nem mesmo o controle de psicotrópicos realizados 

pelas farmácias e fiscalizados pelas agências de Vigilância Sanitária são capazes de coibir a 

venda ilícita dessas drogas (CERQUEIRA et al. 2011).  

Encontrar alternativas para minimizar o consumo abusivo dessas substâncias e 

conscientizar sobre seus riscos constitui importante desafio, além disso, os estudos sobre o 

uso de drogas em caminhoneiros do nordeste brasileiro são escassos (CERQUEIRA et al. 

2011). 

Diante do exposto, o presente estudo trata-se de um artigo descritivo-exploratório que 

objetiva Explorar o uso de anfetaminas do tipo „rebite‟ por caminhoneiros como forma de 

apontar estratégias de enfrentamento da problemática, e tem como objetivos específicos: 

Identificar os fatores que influenciam o consumo de “rebites”; discutir o uso dos “rebites” 

associado a outras substâncias; refletir sobre a forma de aquisição das substâncias; refletir 

sobre o entendimento dos caminhoneiros sobre o uso do “rebite” sua consequência para a 

saúde; debater ações efetivadas para minimizar essa problemática. 

Portanto, a relevância desse estudo se mostra no fato de que a analise deste problema 

deve ser visto como um fator de preocupação da saúde pública, subsidiando seu enfretamento 

e possibilitando que medidas alternativas sejam efetivadas para minimizar o consumo abusivo 

dessas substâncias e conscientizar sobre seus riscos, buscando ainda melhorar as condições de 

trabalho dos Caminhoneiros e sua qualidade de vida.   

 

METODOLOGIA  
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Estudo seccional, de abordagem quantitativa, realizado em 07 Postos de Combustível 

localizados as margens da BR 405 entre os quilômetros 149 a 157 no sentido Mossoró - 

Rafael Fernandes no Rio Grande do Norte, no município de Pau dos Ferros, região Oeste do 

estado do Rio Grande do Norte/RN.  

O tipo de amostragem foi por conveniência e os participantes da pesquisa foram os 

caminhoneiros que estiveram nos 07 postos de combustível localizados nos quilômetros 

mencionados, uma vez que cotidianamente pernoitam no município de Pau dos Ferros um 

grande número de caminhoneiros, devido a mesma ser localizada as margens de uma BR. 

Desta forma, foram abordados aleatoriamente os sujeitos em cada um dos 07 postos de 

combustível, totalizando então uma amostra de 34 participantes (n=34).  

Os caminhoneiros recrutados não eram profissionais sindicalizados, não tendo, por 

conseguinte instituição coparticipante neste estudo.  Definiu-se como critérios de inclusão 

para a participação na pesquisa: a) Os caminhoneiros que se encontraram nos postos de 

combustíveis no momento da coleta dos dados; b) Trabalhar há mais de dois anos na 

profissão. 

Como instrumento de coleta de dados, foram aplicados questionário adaptado de um 

questionário validado utilizado em uma pesquisa semelhante realizada por Teixeira et al 

(2011), sendo respondido nos postos de combustível onde foi realizada a pesquisa. Houve, no 

instrumento, a combinação de perguntas abertas e fechadas, que buscou descrever as 

características do fenômeno e quantificar determinadas variáveis independentes como: sexo, 

estado civil, faixa etária, renda, turno, vinculo empregatício, e variáveis dependentes como: 

frequência do consumo e efeito colateral. 

Os dados coletados foram organizados em gráficos e tabelas com o auxílio do 

programa de computador o Statistical Package for Social Sciences (SPSS).  

A interpretação dados deu-se a partir da utilização de estatística descritiva com a 

frequência das respostas nas variáveis do estudo. A análise dos dados procedeu-se nas 

seguintes etapas: (1) Análise estatística dos dados, por meio da descrição dos dados e das 

generalizações obtidas pelos dados; (2) Interpretação dos dados obtidos; (3) Discussão dos 

dados, embasando em conhecimentos previamente construídos em estudos anteriores; (4) 

Construção de gráficos e Tabelas para a organização dos dados obtidos. 
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 Em consonância com os preceitos éticos em pesquisa com seres humanos, o estudo 

obteve parecer favorável de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN) sob protocolo N° 722.486/2014 e CAAE n° 

31104814.0.0000.5294. 

 

RESULTADOS  

 

Os 34 motoristas de caminhão que participaram do estudo são em sua maioria do sexo 

masculino (94,1%), apresentando idades entre 30 a 40 anos e metade dos entrevistados eram 

casados(as). 

Quanto ao vínculo empregatício, 55,9% eram contratados por empresa e 44,1% 

trabalham de forma autônoma. Contratados ou autônomos, uma característica muito evidente 

nesta profissão é a pressão para a entrega da carga, muitos passam horas ao volante para 

cumprir prazos e comprometem noites de sono, dormindo entre 4 e 6 horas, como mostra a 

figura 1. 

 
Figura 1: Quantas horas de sono  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Em seu horário de trabalho, muitos motoristas determinam o turno o qual preferem 

trafegar onde, 32,4% não tem horário definido de trabalho, enquanto outros preferem o 
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diurno, noturno ou integral. Em relação à renda, 44,1% ganhavam 2 salários, enquanto que 

29,4% recebiam 3 salários ou mais (figura 2).  

 
Figura 2: Renda 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Quando questionado se havia prevalência de alguma patologia, foi constatado que 

metade destes possuía alguma patologia e metade afirmava não possuir nenhuma. Das 

patologias constatadas na pesquisa, as que mais prevaleceram foram Hipertensão e Diabetes, 

entre outras como: Asma, Dislipidemia, Bronquite e problemas Cardíacos.  

Constatou-se que 38,2% utilizam algum tipo de medicamento, evidenciando um baixo 

percentual, quando comparada à quantidade de patologias evidenciadas na pesquisa, mostra 

uma baixa adesão à terapia medicamentosa necessária. 

Quando abordados se utilizam Anfetaminas, o resultado foi alarmante, pois 76,5% 

admitiram ter usado pelo menos uma vez na vida, enquanto que 23,5% afirmaram não 

experimentaram a substância.  

O gráfico a seguir mostra os resultados em relação à frequência do consumo de 

anfetaminas nos últimos 12 meses, onde 26,5% afirmaram não terem feito o uso e constatou-

se a variável de maior índice de consumo que foi de 6 a 9 vezes no decorrer do ano 

totalizando um percentil de 20,6%. (Figura 3) 
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Figura 3: Frequência de uso de anfetaminas nos últimos 12 meses 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Quanto ao uso de Anfetaminas no último mês, 52,9% afirmaram não terem feito 

consumo da substância e o índice de maior relevância dos que consumiram cerca de 1 a 2 

vezes no mês foi de 17,6%, como mostra a Figura 4. 

 

Figura 4: Frequência do uso de anfetaminas no último mês 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Em relação à idade com que usou a anfetamina pela primeira vez, a pesquisa 

evidenciou que a busca por essas substâncias começam muito cedo, onde 14,7% começaram a 
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usar com 25 anos e 8,8% com 27 anos. A maior vulnerabilidade dos jovens caminhoneiros é 

destacada por Leyton et al (2012) e por Silva et al (2003) apud knauth et al (2012), que 

mostram maior prevalência de uso de drogas por motoristas jovens e maior risco de 

depressão. Quando estes motoristas foram perguntados sobre como foi o seu primeiro contato 

com a anfetamina, a maioria (35,3%) respondeu terem procurado essa substância. Em relação 

ao modo de aquisição, em 32,4% dos casos este medicamento é adquirido em postos de 

combustíveis. 

Quando questionados em relação ao uso de outras substâncias associadas à 

anfetamina, 44,1% responderam terem feito uso de algum tipo de substância junto com a 

droga.  

Embora a presente pesquisa não tivesse a finalidade de diagnosticar dependência do 

uso de anfetaminas, constatou-se que 35,3% dos caminhoneiros entrevistados fazem uso de 

uma capsula por noite, evidenciando-se que o uso frequente de anfetaminas pode levar 

dependência nos sujeitos. (Figura 5).

 

Figura 5: Quantos comprimidos por noite 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Em relação aos fatores que levam os caminhoneiros a consumir a substância, a 

pesquisa identificou que 67,5% consomem com finalidade de garantir a entrega da carga.  

Segundo Aronson et al (2004) os efeitos físicos que a substância proporciona no 

organismo, são entre eles: Hiperatividade, insônia, sudorese, diarreia, arritmias, febre, 
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alteração da PA, convulsões, taquicardia, cefaleia, náuseas, má disposição, tonturas, vertigens, 

sono conturbado e pouco reparador. Pessoas com problemas cardíacos, pressão alta, doença 

mental, ansiedade e ataques de pânico correm maiores riscos quando tomam anfetaminas. 

Na pesquisa, evidenciou-se que dos 76,5% participantes da pesquisa que fizeram uso 

de anfetaminas, 47,1% sentiram algum efeito colateral no decorrer do consumo desta 

substância, enquanto que 29,4% afirmaram não ter sentido nada.  Dos que evidenciaram 

algum efeito decorrente do consumo, relataram sentir: alucinações, cefaleia, cansaço, náuseas, 

tontura, dificuldade ao urinar, fadiga, dor no peito e vômitos.  

Ainda com relação aos achados da pesquisa, os caminhoneiros mostraram não possuir 

conhecimentos sobre a Anfetamina e seus efeitos, pois a maioria (58,8%) não a consideram 

uma droga de abuso como a cocaína, por exemplo, nem tão pouco acreditam que a mesma 

pode causar vicio. Quando questionados sobre a anfetamina ser uma substância segura, 41,2% 

afirma ser uma substância segura e 35,3% afirma não ser.  

Em relação à tolerância a droga, a pesquisa mostra que dos 76,5% que utilizam a 

droga, 29,4% afirmam já ter tentado parar de usar a substância, enquanto que 47,1% nunca 

tentou parar de usar. Dos entrevistados que tentaram parar de usar, evidenciaram-se os 

seguintes efeitos: Calafrio, insônia, agitação, sonolência, suor frio, desanimo, tontura e 

vontade de tomar novamente.  

 

DISCUSSÃO 

 

Como os próprios resultados trazem, o uso de anfetaminas é uma realidade na vida 

profissional dos caminhoneiros. Dentre os motivos que os levam a usarem essa substância 

estão às más condições de exercício da profissão de motorista, como: longas jornadas de 

trabalho, poucas horas de sono, baixa qualidade de saúde e de vida. 

Segundo Teixeira et al (2011) o consumo de anfetaminas está associado ao aumento 

da renda, sugerindo que o acréscimo da remuneração implica maior carga de trabalho. Mais 

trabalho, por sua vez, produz um desgaste físico que acarreta maior dificuldade em lidar com 

as pressões no trabalho levando o sujeito a usar a droga com finalidade de suportar essas 

pressões e ao mesmo tempo manter-se acordado para efetuar a entrega em menor tempo. 
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Assim como os dados apresentados, outros estudos, como o de knauth et al (2012, 

p.892), mostram que a busca por essas substâncias começam por jovens caminhoneiros que, 

por não terem experiência com a profissão, procuram substâncias psicoativas, como o rebite, 

para suportar a rotina de trabalho e as pressões que sofrem em relação à entrega da carga. 

A forma de aquisição das anfetaminas ainda continua sendo o mesmo local mostrado 

em outras pesquisas, que são os postos de combustíveis, mesmo sendo ilegal, pois a ANVISA 

traz em sua resolução de nº 50/2014 que medicamentos que contenham a substância 

anfetamina devem ser comercializados em farmácias de manipulação e que para a prescrição e 

dispensação desses medicamentos é necessária uma receita do tipo “B2”, a sua 

comercialização em postos de combustíveis mostra uma fragilidade por parte dos 

responsáveis por fazerem a sua fiscalização. 

Usar a anfetamina é uma forma dos mesmos lidarem com o trabalho, mas o seu uso 

não se restringe apenas a forma isolada, como dados citados acima, usar anfetamina associado 

a outras substâncias também é uma forma de solucionar, mesmo que temporariamente, os 

problemas vividos. Essa é uma questão preocupante, pois usar outras substâncias em 

associação com a anfetamina como, por exemplo, o álcool, pode provocar alterações de 

percepção, humor e funcionamento do SNC, induzindo a euforia e bem-estar mais duradouros 

que se usadas isoladamente (NASCIMENTO, 2007). 

O fato da maioria dos entrevistados não considerarem a anfetamina uma droga de 

abuso e que tão pouco cause vício, mostra que falta informação por parte dos mesmos sobre 

os efeitos que essa substância causa, o que os levam a pensar que estão ingerindo um 

medicamento “seguro”, e a aderirem ainda mais o consumo, tornando difícil a interrupção do 

uso. 

As anfetaminas levam ao vício, dependência, tolerância e a um comportamento 

forçado em ingerir o fármaco. A tolerância ocorre devido a uma diminuição no efeito do 

medicamento ingerido na quantidade normal, devido ao uso repetido e demorado desse 

medicamento. Assim, consequentemente as doses vão sendo aumentadas por esses indivíduos 

para que os efeitos iniciais sejam atingidos. Geralmente, a tolerância acompanha a 

dependência (RANG et al., 2007). 
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CONCLUSÃO 

 

Os motoristas profissionais de carga são uma classe trabalhista importante para a 

economia do país, as condições de trabalho dos caminhoneiros podem ser consideradas, 

perigosas e estressantes, pois vivem em um ambiente onde o estado de vigília deve ser 

constante para evitar o risco de acidentes. Essas condições de trabalho têm impactos negativos 

na qualidade de vida desses trabalhadores. 

Ao concluir este estudo fica perceptível que o uso de anfetaminas é uma realidade na 

vida desses profissionais, particularmente daqueles que trafegam em horários irregulares, 

caracterizando assim um problema de saúde pública, onde medidas para a solução desse 

problema são necessárias para minimizar o mesmo e melhorar a qualidade de vida desses 

profissionais. 

Outros estudos mostram ideias que podem ajudar nessa problemática, knauth et al, por 

exemplo, traz que “são necessárias estratégias que abarquem de forma articulada a saúde dos 

homens e a saúde de grupos populacionais com grande mobilidade, como os caminhoneiros” 

(2012, p.892).  

É preciso desenvolver ações educativas para a promoção da saúde desses 

trabalhadores, as ações que envolvam os motoristas e as empresas de transporte que os 

contratam. 

Torna-se necessário a implantação de campanhas educativas e preventivas nas 

empresas de transportes, incluindo reavaliação dos prazos de entrega da carga por parte dos 

seus proprietários. Isso poderá reduzir as chances de caminhoneiros utilizarem anfetaminas ou 

desenvolverem dependência durante o período de trabalho. Os postos de combustíveis 

também podem ser considerados nessas campanhas, pois se configura em um dos locais onde 

a aquisição é evidente. 
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FATORES PREDISPONENTES PARA A NECESSIDADE DE 

TROCA DAS RESTAURAÇÕES DIRETAS EM AMÁLGA E 

RESINA COMPOSTA. 

Carlos César Marques Cavalcante1, Eduardo José Guerra Seabra2, Marquiony 

Marques dos Santos3, Vitor Nogueira Souza de Oliveira Vale4, Hugo Matheus 

Camara Oliveira5 

 

RESUMO: objetivo: analisar a necessidade de troca das restaurações odontológicas 

diretas em amálgama e resina composta e seus fatores e prognósticos associados. 

Metodologia: avaliar todas as restaurações de 100 pacientes da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte, Os critérios de inclusão foram ter idade entre 18 e 65 anos; ter 

dentes restaurados em amálgama ou resina composta; e ter assinado o TCLE específico 

desta pesquisa. Logo em seguida por meio de um exame clínico, os dados necessários 

foram obtidos e anotados em ficha clínica desenvolvida especificamente para este 

estudo. Resultados: Foram analisadas 448 restaurações, sendo 324 (72,3%) restaurações 

feitas de amálgama de prata, das quais 67 (20,7%) necessitaram de troca e 124 (27,7%) 

feitas de resina composta, dentre elas 18 (14,5%) necessitaram ser trocadas. 

Conclusões: as variáveis, ausência de contenção cêntrica, o número de faces da 

restauração de 3 a 4, ter mais de 15 anos e a presença de hábitos parafuncionais são os 

fatores predisponentes para a necessidade de troca das restaurações diretas em 

amálgama e resina composta. Não se encontrou diferença entre a durabilidade do 

amálgama e da resina composta. 

 

PALAVRAS-CHAVES: restaurações diretas, amálgama, resina composta. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os materiais restauradores mais comumente usados na odontologia são o 

amálgama de prata e as resinas compostas, cada um com suas características e 

indicações. O amálgama de prata foi durante muito tempo o material mais usado em 

restaurações e dentes posteriores, por não se tratar de uma área estética. E contendo 

características como alta resistência mecânica, selamento marginal, facilidade de 

manipulação e baixo custo consolidaram seu desempenho clínico ao longo dos anos (1). 
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Mas com o risco de contaminação pelo mercúrio que está presente na 

composição do amálgama de prata e apelo estético se buscou novos materiais para 

tentar substituir o amálgama. Buscaram um material que fosse livre de mercúrio, 

proporcionassem uma melhor estética e que obtivessem características satisfatórias tão 

quanto às do amálgama de prata e começaram a testar resinas compostas como material 

substituto que continha uma cor mais aproximada à cor natural do dente e mais 

indicadas em áreas estéticas. Contudo, resultados insatisfatórios foram encontrados nos 

primeiros estudos que avaliaram restaurações de resina composta confeccionadas em 

dentes posteriores (2). 

 As maiores causas de falhas são atribuídas às propriedades inerentes às resinas 

compostas, como a baixa resistência ao desgaste, alta contração de polimerização, 

infiltração marginal e dificuldade de obtenção de contato proximal
 
(3). 

            Ao mesmo tempo em que o desenvolvimento dos sistemas adesivos foi 

avançando, as resinas compostas também foram se aperfeiçoando. Essas são 

constituídas por uma matriz orgânica, sendo o componente principal o monômero 

bisfenol glicidil metacrilato (Bis-GMA) ou o uretano dimetacrilato (UDMA), que 

devido a alta viscosidade são geralmente diluídos em outros monômeros como o 

trietilenoglicol dimetacrilato (TEGDMA) ou o etilenoglicol dimetacrilato(EGDMA) 

para tornar o material mais fluído (4). 

            É notável que o aumento da vida útil dos materiais restauradores, foi permitido 

devido ao constante aperfeiçoamento desses materiais. Pode-se tomar como exemplo, a 

adição de componentes químicos como, estanho, zinco, índio, paládio e principalmente 

o cobre, à liga de amálgama de prata (5). 

A manutenção das restaurações é um fator importante para a durabilidade desta, 

e inclui vários fatores como a higiene oral do paciente, tipo de material e técnica usados 

e cuidados do profissional com o respeito das propriedades inerentes de cada um dos 

materiais (10).                                                                                                                                                                     
 

Diante disto, o objetivo do estudo foi analisar a necessidade de troca das 

restaurações odontológicas diretas em amálgama e resina composta e seus fatores e 

prognósticos associados bem como identificar o perfil social, biológico, biomecânico e 

funcional dos sujeitos da pesquisa. 
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METODOLOGIA 

 

Trabalho aprovado sob o protocolo de número 674.286/2014 pelo comitê de 

ética em pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Os 

critérios de inclusão foram: ser paciente regular da clínica integrada do curso de 

Odontologia da UERN; ter idade entre 18 e 65 anos; ter dentes restaurados em 

amálgama ou resina composta; e ter assinado o TCLE específico desta pesquisa. O mero 

descumprimento a um dos os critérios de inclusão automaticamente excluiu o indivíduo 

desta pesquisa, mas não o impedira de receber o tratamento odontológico adequado na 

faculdade de Odontologia da UERN, sendo este um compromisso firmado pela equipe 

executora da pesquisa. 

Foram avaliados 100 pacientes, a pesquisa foi constituída de avaliação clínica no 

equipo das clínicas da UERN, fazendo uso de exame clínico odontológico e iluminação 

do foco do equipo, pelo um único avaliador treinado e em uma única vista do paciente 

(usuários dos serviços odontológicos oferecidos pelas clínicas integradas do curso de 

Odontologia da UERN), momento no qual ele foi esclarecido sobre a pesquisa e em 

concordando, assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Logo em 

seguida por meio de um exame clínico, os dados necessários que (continham número da 

ficha, nome do paciente, sexo, idade, qual dente foi avaliado, qual o tipo da restauração: 

se de amálgama ou de resina composta, número de faces da restauração, idade da 

restauração que variavam de 0 a 5 anos até mais de 15 anos, se havia necessidade de 

troca da restauração, motivo da necessidade da troca, restauração realizada em ambiente 

privado ou público, se havia visitas periódicas ao dentista, presença de hábitos 

parafuncionais, se havia perdas dentárias, se havia contenção cêntrica e se o paciente era 

usuário de prótese dentária) foram obtidos e anotados em ficha clínica desenvolvida 

especificamente para este estudo. A avaliação aconteceu nas dependências das clínicas 

odontológicas da Faculdade de Odontologia da UERN, durante o horário de 

atendimento, pré-agendado, de cada paciente em condições de total discrição para o 

sujeito pesquisado. 

            Os procedimentos inerentes à pesquisa se constituíram meramente ao exame 

clínico por inspeção visual, procedimento odontológico de rotina para avaliar a 

qualidade das restaurações presentes. 
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Os dados foram tabulados através do programa Microsoft Office Excel® e a 

análise estatística foi feita na plataforma SPSS® 20.0. Para conhecer a associação entre 

a necessidade de troca das restaurações com as variáveis clínicas, utilizou-se o teste qui-

quadrado. Após, realizou-se a regressão logística múltipla, para identificar as variáveis 

predisponentes para a necessidade de troca das restaurações e todos os testes foram 

realizados utilizando um nível de significância de 95%. 

 

RESULTADOS 

 

Foram analisadas 448 restaurações, sendo 324 (72,3%) restaurações feitas de 

amálgama de prata, das quais 67 (20,7%) necessitaram de troca e 124 (27,7%) feitas de 

resina composta, dentre elas 18 (14,5%) necessitaram ser trocadas. Foi possível notar 

pelos dados obtidos que não há diferença quanto ao tipo de material no que diz respeito 

a durabilidade. 

A tabela 1 mostra a relação entre a necessidade de troca e as variáveis 

dependentes do estudo, expondo a frequência e porcentagens destas variáveis. Esta 

tabela mostra que quando comparado o motivo da necessidade da troca da restauração 

com as outras variáveis do estudo, com o teste estatístico qui-quadrado notasse que as 

variáveis que apresentam um nível de significância estatística e que podem determinar a 

necessidade de troca das restaurações diretas são: o número de faces da restauração, 

ausência de contenção cêntrica, presença de hábitos parafuncionais, o tempo da 

restauração ser maior do que 15 anos, ter perdas dentárias e ser usuário de prótese 

dentária. 

A tabela 2 mostra que após análise mútipla foi possível produzir um modelo 

predisponente à necessidade de trocada restauração. Assim, ajustando o modelo 

múltiplo pela variável tipo de material, observou-se que possuíam 66% à necessidade de 

troca da restauração a ausência de contenção cêntrica (p<0,001), 95% quando o número 

de faces eram três ou quatro (p=0,019), 132% quando o tempo da restauração era 

superior a 15 anos (p=0,001) e 67% quando o paciente possuía hábitos parafuncionais 

(p=0,012). Tendo as variáveis, perdas dentárias e usuários de prótese dentária perdido 

força e sua significância estatística. 

 

 DISCUSSÃO 
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Dentre as variáveis existentes no estudo, as que agiram como fatores 

predisponentes para que houvesse a necessidade de troca das restaurações diretas em 

amálgama e resina composta segundo as análises estatísticas foram: as restaurações 

terem mais de 15 anos; o que demonstra que os materiais estão sujeitos a alterações do 

tempo e desgaste. O paciente ter ausência de contenção cêntrica, que acarretará em uma 

sobrecarga maior sobre os dentes restantes que podem levar a fratura das restaurações 

destes elementos. O número de faces envolvidas na restauração de 3 a 4; que podemos 

afirmar que quanto menos estrutura dentária sadia permanecer pior para este tipo de 

restauração. E o paciente ter a presença de hábitos parafuncionais; que pode acarretar 

em faceta de desgastes do elemento dentário ou da própria restauração. Os motivos de 

troca das restaurações foram materiais e técnicas, com 38 restaurações, que dá um total 

de 8,5% do total de restaurações e englobava a presença de sobre e subcontornos, 

desgaste e escurecimento do material no caso das resinas e corrosão no caso do 

amálgama de prata; a recidiva de cárie com 31 restaurações, que significa 6,9% de todas 

as restaurações, onde era avaliada a presença de infiltração da restauração; e a fratura do 

dente ou da restauração com 17 restaurações que dá um total de 3,8% das restaurações 

avaliadas. 

O estudo também mostrou que indefere o tipo de material quanto a sua 

durabilidade e fatores que interferiram quanto à necessidade de troca das restaurações 

diretas, já que apenas 85 restaurações necessitaram de troca, o que gira em torno de 

19% do total das restaurações avaliadas, e não se observou uma diferença estatística 

significativa entre os dois tipos de materiais estudados.   

Analisando a literatura, onde o autor Silvani et. Al (6) em seu estudo diz que as 

restaurações de amálgama foram substituídas com mais frequência (67,77 %). E a 

principal razão para a substituição foi a presença de cáries secundárias (tanto para 

amálgama em dentes anteriores como em dentes posteriores (42,68 %)
.
 Que há uma 

concordância com o presente estudo apenas em relação ao amálgama de prata ser o 

material que necessitou de um número maior de trocas, contudo quanto as causas da 

necessidade de troca divergiu deste estudo sendo a presença de cáries secundárias o 

principal fator predisponente para a troca da restauração. 

Para Pedrini et al.(7), o principal motivo para a troca das restaurações em resina 

composta foi o fator estético e para as de amálgama foi a falta de adaptação marginal. 

Neste estudo o autor já fala de questões estéticas para a resina composta e adaptação 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 324



 

marginal para o amálgama que diferem totalmente das causas encontradas no presente 

estudo. 

Já no estudo de Braga et al.(8) diz que o principal fator causal para troca das 

restaurações, foram causas estéticas e que 60% das restaurações avaliadas precisaram 

ser trocadas. Divergindo também deste estudo com suas causas e porcentagens já 

supracitadas.  

Van De Sande et al.(9) mostrou em seu estudo com a análise apenas de 

restaurações diretas feitas em resina composta que ao se passar 18 anos as restaurações 

analisadas apenas 30% destas precisaram ser trocadas e o principal motivo com 82% foi 

a recidiva de cárie. 

Em outro estudo Opdam et al.(11)
 
avaliou mais de 1940 restaurações diretas 

feitas em amálgama e resina composta, depois de 12 anos 293 restaurações de 

amálgama e 114 restaurações de resina composta precisaram ser trocadas, sendo a 

recidiva de cárie o principal fator causal das trocas das restaurações.   

A literatura mostra que a maioria das restaurações que necessitaram de troca 

foram as de amálgama e o presente estudo entra em concordância com a literatura, mas 

em sua maioria a principal causa da troca das restaurações foi a recidiva de cárie ou 

cárie secundária e isso difere dos resultados encontrados na presente pesquisa que 

mostra a técnica usada e problemas inerentes ao tipo de material como a principal causa 

das trocas das restaurações diretas em amálgama e resina composta. 

 

CONCLUSÃO 

 

 O estudo trouxe uma causa principal para trocas das restaurações com uma 

nomenclatura diferente do que mostra a literatura, porém trazendo resultados parecidos 

sendo a técnica e material usado como a principal causa da necessidade de troca, e com 

os dados obtidos durante a pesquisa podemos afirmar que,  se não for respeitada as 

propriedades e particularidades dos materiais restauradores diretos irão ocorrer falhas, e 

se estiverem associadas a pacientes  com ausência de contenção cêntrica, as 

restaurações terem mais de 15 anos, a restauração conter de 3 a 4 faces, e ter a presença 

de hábitos parafuncionais, o paciente estará incluso no grupo de pacientes de risco para 

a troca das restaurações. Mas outro importante dado foi mostrar que independente do 

material usado, não foi possível mensurar qual material tem um tempo de durabilidade 
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maior que o outro, porém se faz necessário novas pesquisas sobre assunto a fim de levar 

novos conhecimentos para os profissionais da odontologia. 
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TABELAS 

 

Tabela 1. Associação entre a necessidade de troca da restauração com as variáveis do 

estudo. 

 

  Nec Restauração    

Variáveis Categoria Sim (%) Não (%) RP IC 95% P 

Tipo da 

Restauração 

Amalgama 67(20,7%) 257(79,3) 1,42 0,88-2,30 0,137 

Resina Comp. 18(14,5%) 106(85,5) 
   

Número de 

faces 

Três ou quatro 14(37%) 24(63%) 1,00 - 0,001 

Duas 31(22%) 110(78%) 1,68 1,00-2,81 
 

Uma 40(15%) 229(85%) 2,48 1,49-4,10 
 

Visita 

Periódica 

Não 57(20,1%) 227(79,9) 1,18 0,78-1,77 0,436 

Sim 28(17,1%) 136(82,9) 
   

Perda 

Dentária 

Não 55(23,0%) 184(77,0) 1,60 1,07-2,40 0,020 

Sim 30(14,4%) 179(85,6) 
   

Contenção 

Cêntrica 

Não 14(50,0%) 14(50,0%) 2,96 1,93-4,53 <0,001 

Sim 71(16,9%) 349(83,1) 
   

Tempo da 

Restauração 

>15 16(35%) 30(65%) 1,00 - 0,018 

>10 a 15 11(16%) 56(84%) 2,19 1,08-4,14 
 

>5 a 10 28(20%) 114(80%) 1,75 1,05-2,95 
 

0 a 5 30(16%) 163(84%) 2,19 1,34-2,74 
 

Motivo da 

Troca 

Material/Téc. 38(100,%) 0(0,0%) 1,00 - 0,102 

Recidiva de 

Cárie 
31(100,%) 0(0,0%) 1,00 1,00-1,00 

 

Fratura do 

dente/rest. 
16(94,1%) 1(5,9%) 1,06 0,94-1,19 

 

Tipo do Público 30(18,9%) 129(81,1) 0,99 0,66-1,48 0,966 
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ambiente Privado 55(19,0%) 234(81,0) 
   

     Hábito 

Parafuncional 

Sim 51(25,6%) 148(74,4) 1,88 1,27-2,78 0,001 

Não 34(13,7%) 215(86,3) 
   

Usuário de 

Prótese 

Sim 18(39,1%) 28(60,9%) 2,35 1,54-3,58 <0,001 

Não 67(16,7%) 335(83,3) 
   

                                                                                                                       

 

 

 

Tabela 2. Fatores predisponentes para a necessidade de troca da restauração. 

 

Variáveis Categorias RP RPaj IC 95% p* 

Contenção cêntrica 

Sim 1 
   

Não 2,26 1,66 
1,28 - 

2,16 
<0001 

Número de faces 3 ou 4** 

Não 1 
   

Sim 2,13 1,95 
1,12 - 

3,42 
0,019 

Tempo da restauração >15 

anos** 

Não 1 
   

Sim 2,02 2,32 
1,39 - 

3,87 
0,001 

Hábitos parafuncionais 

Não 1 
   

Sim 1,88 1,67 
1,12 - 

2,48 
0,012 

*Análise de Regressão Logística: Hosmer and Lemeshow: 0,642; Modelo ajustado pela 

variável “tipo de material (amalgama e resina composta)”. 

**Variáveis Dummy. 
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RESUMO: O projeto Parentalidade Feliz e Responsável “PAR FELIZ” é um projeto de 

extensão da UERN que buscou desenvolver ações educativas, de caráter interdisciplinar e 

multiprofissional, desenvolvidas por discentes e docentes de Enfermagem e Educação Física, 

tendo como meta auxiliar as gestantes, pais, puérperas e família a realizar os cuidados com a 

mulher, com o bebê e a família no período da gestação, parto e pós-parto. Entendendo a 

extensão como um processo educacional que aproxima a universidade da sociedade este 

trabalho tem como objetivo avaliar o impacto que as atividades de extensão realizadas pelo 

projeto Parentalidade Feliz e Responsável – PAR FELIZ tem para a formação dos discentes 

extensionistas de enfermagem e educação física e para os trabalhadores de saúde. Trata-se de 

um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, que não se detém à representatividade 

numérica, mas busca aprofundar-se na compreensão de grupos sociais e organizações. 

Percebe-se que as atividades de extensão são importantes uma vez que elas aproximam o 

saber científico do saber popular e contribui para o fortalecimento do papel da universidade 

bem como para a formação dos discentes, possibilitando também transformações sociais que 

ofereçam melhorias nas condições de vida. 

Palavras chaves: Extensão Universitária; Educação em Saúde; Avaliação; Parentalidade. 

 

INTRODUÇÃO 

  

O projeto Parentalidade Feliz e Responsável “PAR FELIZ” é um projeto de extensão 

que buscou desenvolver ações educativas, de caráter interdisciplinar e multiprofissional, com 

vistas à promoção da saúde integral da mulher e do homem no período gravídico-puerperal, 

por consequência, atuou também sobre a saúde da criança nos primeiros anos de vida. Este 

projeto existe desde o ano de 2010 e faz parte das atividades pedagógicas de extensão do 

Curso de Enfermagem do CAMEAM/UERN. O projeto teve como meta auxiliar as gestantes, 

pais, puérperas e família a realizar os cuidados com a mulher, com o bebê e a família no 

período da gestação, parto e pós-parto. Para tanto, se apoiou nos conhecimentos teóricos e 
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práticos que competem à Enfermagem e à Educação Física em relação ao cuidado de saúde, 

constituindo-se, portanto, em um projeto interdisciplinar. 

No ano de 2012, o referido projeto foi aprovado com recursos pelo PROGRAMA DE 

EXTENSAO UNIVERSITARIA - PROEXT 2013 – MEC/SESu. Nessa ocasião, o projeto 

contou com 7 bolsistas do Curso de Enfermagem, 3 bolsistas do Curso de Educação Física, 

sob a orientação de 4 docentes de Enfermagem e 1 docente de Educação Física, do Campus 

Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN). As atividades de educação e saúde ocorreram 

durante os semestres letivos de 2014.1 e 2014.2, na Maternidade Santa Luiza de Marilac 

(MSLM) e em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), a saber, UBS Caetano Bezerra do 

Nascimento e UBS Ver. João Queiroz de Souza, situadas na cidade de Pau dos Ferros/RN. 

Após esta edição, o PAR Feliz encerrou suas atividades de extensão junto à comunidade.  

A extensão universitária pode ser entendida como processo educacional que inclui 

cultura e ciência, articulando o ensino e a pesquisa indissociavelmente, proporcionando uma 

relação construtiva entre a universidade e a sociedade. Além de contribuir para o processo 

entre a teoria e a prática, a extensão se faz na interdisciplinaridade favorecendo uma visão 

completa do social (NOGUEIRA, 2000). 

Nessa perspectiva, a extensão universitária contribui para o fortalecimento da relação 

universidade/comunidade através do diálogo entre si e pela oportunidade de criar ações 

socioeducativas com a finalidade de superar condições de desigualdade e exclusão que ainda 

se fazem presentes. Essa socialização e disponibilização do conhecimento construído no 

espaço universitário oportuniza o exercício do compromisso com o favorecimento da 

qualidade de vida dos cidadãos (ROCHA, 2007). 

Desse modo, este trabalho tem como objetivo avaliar o impacto que as atividades de 

extensão realizadas pelo projeto Parentalidade Feliz e Responsável – PAR FELIZ tem para a 

formação dos discentes extensionistas de enfermagem e educação física e para os 

trabalhadores de saúde. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

O presente artigo trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, que não 

se detém à representatividade numérica, mas busca aprofundar-se na compreensão de grupos 

sociais e organizações. Desse modo, interessa a esse tipo de pesquisa características reais que 
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não possam ser quantificadas, mas que contribuam para a explicação da dinâmica social 

(SILVEIRA & CÓRDOVA, 2009).  

Minayo (2009) traz que, a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 

 Os dados foram colhidos através de entrevista semiestruturada que foram elaboradas 

especificamente para cada grupo de participantes, sendo eles: Grupo1: “Discentes 

extensionistas” e Grupo 2: “Serviços de Saúde (Profissionais de Saúde e Gerentes de 

Unidades)”. Desta forma a pesquisa foi realizada com 9 participantes, dentre eles 5 discentes 

do Projeto de Extensão - PAR FELIZ do CAMEAM/UERN e 4 trabalhadores de saúde, sendo 

estes responsáveis pela Maternidade Santa Luzia de Marilac; UBS Caetano Bezerra do 

Nascimento e UBS Ver. João Queiroz de Souza, da cidade de Pau dos Ferros/RN. 

Os critérios utilizados na seleção para entrevista com os discentes foram: ser 

acadêmicos regularmente matriculados no curso de graduação em Enfermagem e Educação 

Física do CAMEAM/UERN; acadêmicos que tivessem idade superior a 18 anos de idade e 

que estivessem atuando no projeto de extensão “Parentalidade Feliz e Responsável” no ano 

letivo de 2014. Já para os profissionais o critério foi: ser gestor e/ou profissional de saúde das 

instituições parceiras do projeto de extensão “Par Feliz”.  

As entrevistas com os participantes foram realizadas individualmente, sendo as 

mesmas ocorridas na universidade com os discentes e nos serviços, com os profissionais de 

saúde. Durante toda a coleta fez-se o possível para que os participantes não prejudicassem as 

suas atividades ao se disporem a participar da pesquisa.  

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) em13 de Maio de 2014, 

sob a CAAE nº 31030814.5.0000.5294. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

A fim de melhorar a compreensão dos participantes em relação ao que lhes foi 

questionado, uniu-se as questões da entrevista que possuíam conteúdo semelhante, 

transformando-as em categorias que foram dividas de acordo com cada grupo. As categorias 

para os discentes foram: 1- Entendimento das ações de extensão pelos discentes; 2- 

Repercussão da extensão na formação acadêmica e profissional; 3- O trabalho de docentes e 
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discentes nas ações de extensão; 4- Relação serviços de saúde X universidade no âmbito da 

extensão.  

 

CATEGORIA 1: ENTENDIMENTO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO PELOS 

DISCENTES. 

 

Os discentes entendem as atividades de extensão como atividades extra universidade, 

um complemento para a formação, que contribuem para o aprofundamento de determinados 

conhecimentos e que interagem com a sociedade, possibilitando vivenciar realidades sociais 

diversas e intervir sobre elas. 

 

Aluno 1: “É uma atividade que é extra universidade e que vem a 

contribuir, ou melhor, aprofundar nossos conhecimentos em 

determinados assuntos, determinadas temáticas”. 

 

Aluno 2: “A atividade de extensão é um projeto que ele visa a 

melhoria e a qualidade de vida das pessoas, assim como ele interage 

na sociedade, portanto, eu acho isso importante e gratificante pra 

quem participa”. 

 

Alunos 3: “Atividade de extensão é toda atividade que vai além 

daquela carga horária obrigatória que a gente tem, extensão é um 

complemento pra formação e o conhecimento que você adquire nessas 

práticas lhe dá a possibilidade de escolher qual rumo você quer”.  

 

Aluno 4: “A atividade de extensão se configura em ultrapassar os 

limites da instituição de ensino, isto é, possibilita ao acadêmico 

vivenciar uma determinada realidade, contribuindo para a sociedade 

por meio de ações desenvolvidas, promovendo uma interação entre as 

comunidades e os acadêmicos, permitindo uma intervenção sobre 

determinadas necessidades apresentadas”.  

 

Aluno 5: “ No meu ponto de vista é uma que é fora do ambiente 

acadêmico, que é voltado para sociedade buscando resolver alguns 

problemas, algumas coisas que são projetos sociais”. 

 

CATEGORIA 2:  REPERCUSSÃO DA EXTENSÃO NA FORMAÇÃO ACADÊMICA 

E PROFISSIONAL 

 

Nas vivências da extensão, os discentes percebem a oportunidade de aprimoramento 

acadêmico e consequentemente profissional, através do aprofundamento das temáticas 

propostas pelo PAR FELIZ, pelas experiências de aproximação com os usuários bem como 
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com a realidade dos serviços de saúde. Desta forma, a participação do aluno em projetos de 

extensão possibilita o entendimento sobre a conexão entre ensino-pesquisa-extensão, 

permitindo também a compreensão da vida profissional uma vez que o comprometimento 

com essa atividade enriquece o futuro da profissão do aluno, além de proporcionar reflexões 

sobre a evolução dos conceitos da extensão universitária, analisando se há benefícios 

concretos para a comunidade (ROCHA, 2007).  

 

Aluno 1: “Eu acho muito importante por que a gente tem a 

possibilidade de aprofundar de fato, nessas questões, nessas temáticas 

que são específicas do projeto Parentalidade Feliz e esse tema de fato 

vai acrescentar a nossa formação e vai nos ajudar, por exemplo, na 

nossa prática futura (...) consequentemente eu vou me tornar um 

profissional melhor diante dessas situações que o projeto de extensão 

Par Feliz trata”. 

  

Aluno 2: “É vital assim, você lidar com o público e com o pessoal da 

maternidade. O público da maternidade é um público de exceção, é 

um público que foi recém-operado, então tem algumas debilidades e 

alguns obstáculos (...)Você lida com outras pessoas e lidar com outras 

pessoas é... profissional, pessoal é enriquecedor. Você aprende muita 

coisa com que o outro tem a oferecer” 

 

Aluno 3: “Eu não participei de nenhum outro projeto de extensão 

durante a faculdade toda, só do Par Feliz, participei das duas etapas. 

Mas pra minha formação e pra minha vida profissional, eu considero 

que foram as melhores escolhas de extensão que eu fiz na faculdade, 

por que foi um projeto que aproximou muito a gente de um serviço e 

de uma especialização da enfermagem, no caso do período que eu 

passei na maternidade, que seria mais a parte obstétrica e a parte da 

atenção primária, quando foi pra UBS”. 

 

Aluno 4: “O trabalho realizado neste projeto de Extensão “Par Feliz” 

me possibilitou uma visão mais ampla sobre a realidade vivenciada 

nos serviços de saúde, direcionada ao grupo de gestantes, 

oportunizando uma reflexão sobre as necessidades encontradas, e 

promovendo prática a partir do referencial teórico trabalhado[...] Com 

isso, proporciona uma formação profissional integralizada, tendo em 

vista a vivência sobre a realidade social e a interação sobre este meio a 

partir de uma visão interdisciplinar”. 

 

Aluno 5: “Foi uma experiência muito boa, porque não tinha noção de 

como era a extensão, ter um trabalho fora da faculdade tipo, com 

outras pessoas uma forma de ensino aprendizagem, conhecendo as 

dificuldades e assim tentando singularizar as situações para a gente se 

encaixar numa mesma perspectiva [...] é algo extra que a gente pode 

pesquisar, conhecer novas atividades novas coisas que podemos 

trabalhar”. 
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CATEGORIA 3: O TRABALHO DE DOCENTES E DISCENTES NAS AÇÕES DE 

EXTENSÃO 

 

Nas falas dos discentes percebe-se que o planejamento esteve bastante presente 

durante as atividades realizadas e que o mesmo foi de vital importância para que as ações 

planejadas tivessem um resultado satisfatório. O ato de planejar é uma ferramenta muito 

importante uma vez que o mesmo possui a capacidade de participar da transformação de 

realidades. O planejamento orienta o trabalho para que este seja realizado de maneira 

organizada e possibilite mudanças (VASCONCELLOS, 2000 apud GOMES, 2011). 

As falas trazem também a união de toda a equipe nos planejamentos, apesar da 

dificuldade inicial de se adaptar a um trabalho interdisciplinar, o que pode ser visto como um 

elemento enriquecedor devido às trocas de conhecimento. Percebe-se também que os docentes 

eram livres para planejarem as atividades e que recebiam apoio satisfatório por parte dos 

docentes responsáveis pelo PAR FELIZ.  

 

Aluno 1: [...]Eu acho que a fase do planejamento é essencial para todo 

o restante da atividade de extensão, por que é ela que vai nortear a 

gente nas atividades e ela que vai de fato dizer se aquela atividade vai 

conseguir seus objetivos ou não. Então por isso, no planejamento a 

gente tem que pensar bem, elaborar de fato algo que seja adequado 

para as necessidades do público alvo e aí a gente se utiliza de 

metodologias ativas. 

 

Aluno 2: “Como a gente estava na maternidade, a gente teve duas 

professoras.. Então foi algo diferente, mas as duas foram muito boas 

por que elas deixavam em aberto assim, a gente planejava, a gente se 

envolvia, claro que elas davam sugestões e ajudavam. Foi muito 

interativo e muito dinâmico também”. 

 

Aluno 3: [...] A gente mudou de equipe e é muito difícil no começo se 

adaptar por que a gente teve que trabalhar com outro curso, aí eles tem 

a metodologia de trabalho deles e a gente tem a nossa. [...] Nós 

passamos por duas coordenadoras diferentes, mas ambas deram um 

apoio total também, tanto de orientação pra atividade, como ela 

deveria ser realizada, metodologia, trabalhos escritos que a gente tinha 

que fazer durante o projeto e até apoio financeiro elas também 

deram”.  

 

Aluno 4: [...] Nas atividades de extensão, o planejamento se torna 

indispensável para a realização das intervenções, além de promover 

uma integração maior da equipe, troca de conhecimentos entre os 

sujeitos, e a articulação para alcançar determinado objetivo [...] E o 

apoio dos docentes é indispensável”.  
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Aluno 5: “Nossas atividades eram sempre planejadas, organizadas, 

fazendo pesquisa sobre quais eram os interesses, no caso das gestantes 

[...] O nosso planejamento era passado pelos docentes para que eles 

analisassem se estava bom ou se podia melhorar”. 

  

CATEGORIA 4: RELAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE X  UNIVERSIDADE NO 

ÂMBITO DA EXTENSÃO. 

 

Nas falas de alguns discentes é possível perceber a disparidade entre as realidades 

vivenciadas nos serviços, vistos que estes possuem características específicas. Além disso, há 

ainda as dificuldades encontradas nos serviços como falta de interesse dos profissionais em 

participarem das atividades e até dificuldades em se adequarem a rotina e estrutura física dos 

serviços. 

Apenas dois discentes (2 e 3) relatam uma vivência satisfatória em relação aos 

profissionais de um dos serviços, por sentirem que os mesmos demonstraram interesse nas 

atividades realizadas. Outra questão é a visão dos discentes sobre o apoio fornecido à 

universidade que se mostra insuficiente limitando-se a apenas a ceder o espaço físico e o 

público para as atividades educativas, como alguns discentes relatam.  

 

Aluno 1: “Falando da extensão, da experiência que a gente passou, é 

uma relação que, tipo, a gente ia fazer a educação popular em saúde 

na igreja, não ia enfermeiro, não ia agente, os profissionais da equipe 

não participavam. Até para prestigiar que é uma forma de dar 

credibilidades a isso, né ?! [...]são várias dificuldades que os serviços 

impõem pra gente e é como se a gente trabalhasse de forma isolada 

mesmo. [...]Eles cedem o espaço, mas assim demonstrar, se eles 

demonstrassem que é importante. Não adianta só falar, eles tinham 

que estar lá nas nossas atividades. Só falar também não adianta. 

[...]Então eu acho que o apoio ainda é muito fraco, em virtude disso, 

de eles não perceberem a importância que tem essas atividades de 

extensão”. 

 

Aluno 2: “Foi muito bom assim, no período que a gente ficou lá. A 

gente conversava principalmente com o enfermeiro [...] Ele tirava 

foto, ele queria saber, então foi muito bom [...]Ele abriu espaço pra 

gente [...]Foi mais assim, pode ir e fique a vontade”. 

 

Aluno 3: “ Duas realidades totalmente diferentes. A gente viu o lado 

negro e o lado da luz. Na primeira a gente teve problemas em relação 

à UBS, por que ela tem que dar de conta de vários tipos de 

atendimento durante a semana e a gente teve dificuldade por que 

queria conversar com a enfermeira e ela dizia que não tinha 

tempo[...]Já na maternidade foi diferente. A comunicação fluiu de 
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forma excelente, o enfermeiro lá se mostrou muito receptivo até por 

que era do interesse dele também que essas práticas fossem realizadas 

por que eles registravam no livro de lá e a comunicação foi muito 

boa[...] Mas o apoio deles é pouco[...]pelo que a gente pode perceber é 

fornecer um local e um público, mas nenhum outro tipo de 

cooperação”. 

 

Aluno 4: [...]O serviço de saúde além de proporcionar aos acadêmicos 

a vivência da realidade, traz também a troca de saberes entre os 

profissionais e os acadêmicos, contribuindo para a formação destes. 

Os serviços se mostram prontificados a receber as intervenções das 

atividades de extensão. Fornecendo e ou/ direcionando espaço, 

horários acessíveis, informações sobre o grupo de gestante, ou seja, é 

um apoio importante para que as atividades sejam desenvolvidas. 

 

Aluno 5: [...]por mais que o serviço de saúde esteja nos prestando 

aquele favor, aquela atuação, é como se estivéssemos invadindo. Não 

é uma coisa em equipe, por que estamos ali para trabalhar em equipe, 

para dialogar o que pode ser feito em equipe [...] tivemos que mudar o 

horário que fosse livre. Enfim, no final das intervenções a gente teve 

que mudar o local e passamos para uma igreja. 

 

As categorias de análise para os trabalhadores de saúde foram: 1- Entendimento das 

ações de extensão pelos trabalhadores de saúde; 2- Relação serviços de saúde X universidade 

no âmbito da extensão e 3- Visibilidade do “PAR FELIZ” e das ações de extensão para os 

trabalhadores de saúde. 

 

CATEGORIA 1: ENTENDIMENTO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO PELOS 

TRABALHADORES DE SAÚDE 

 

A visão que alguns trabalhadores têm sobre as ações de extensão revela um 

conhecimento muito mais prático, baseado nas experiências vivenciadas nos serviços de 

saúde. Apenas dois participantes (2 e 4) trazem em suas palavras a essência da extensão 

universitária, ou seja, o diálogo entre a universidade e a comunidade e a possibilidade de 

crescimento de ambas as partes. 

Trabalhador 1: “São pesquisas feitas com estudantes, em um 

determinado tempo que a faculdade exige. O que eu entendo é isso... é 

que é uma pesquisa feita por acadêmicos e que tem um determinado 

tempo de início e do fim”. 

 

Trabalhador 2:[...] são atividades geralmente que são feitas por 

acadêmicos e que eu acho bastante produtivas, não só para o aluno 

como para as instituições onde são prestados esses trabalhos.  
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Trabalhador 3: “Eu acredito que é uma coisa que se estende a várias 

pessoas, a vários grupos por certo período, que não é assim só de 

momento, é uma coisa que se estende por mais tempo”. 

 

Trabalhador 4: “Eu acho assim que é uma complementação de um 

curso que vocês estão desenvolvendo, tipo o curso de enfermagem e 

também é uma assistência na atenção básica, através das palestras, das 

orientações que vocês dão em grupo”. 

 

CATEGORIA 2: RELAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE X UNIVERSIDADE NO 

ÂMBITO DA EXTENSÃO 

 

Os trabalhadores acreditam que a relação entre universidade/serviços de saúde seja 

satisfatória pelo fato de que as ações executadas pelos discentes acrescentam e muito às 

práticas destes serviços. Apenas um participante (Trabalhador 2), acredita que é uma relação 

que precisa ser fortalecida e que isso se daria através de outras atividades que venham a 

beneficiar este serviço. Na troca entre essas instituições, para os trabalhadores ceder espaço e 

público é uma forma de contribuição para o crescimento acadêmico e profissional dos 

discentes. 

 

Trabalhador 1: “Muito boa, muito boa [...]Posso dizer que é uma 

parceria[...] Eles têm como se diz, uma segunda visão. Fazem um 

trabalho aqui que há muito tempo não se faz, mas eles chegam aqui 

querendo fazer.” 

 

Trabalhador 2: “Ainda é bem precário ainda. A gente tem que buscar 

ainda até ver quais são os tipos de projeto que a universidade 

dispõe[...]eu juntamente com o outro enfermeiro, a gente pensou 

quando voltar as atividades em procurar uma parceria com a 

universidade pra que ela possa também nos ajudar e até nos orientar”. 

 

Trabalhador 3: “Ótimo. Gosto muito quando vêm essas coisas. 

Muito bom. É uma forma de vocês adquirirem muito conhecimento 

quando vem pra cá e nos ajuda e a gente também adquire 

conhecimentos com vocês[...]A gente tem uma relação que até agora 

não tivemos nenhum problema[...]O que precisa a gente tá sempre a 

disposição”. 

 

Trabalhador 4: “Eu creio que seja boa[...]a gente recebe os 

estagiários e tem essa parte também que vocês vêm extras, sem ser 

estágio. Tem uns alunos que vem um certo período e vem fazer a parte 

educativa com o público, com vários temas”. 
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CATEGORIA 3: VISIBILIDADE DO “PAR FELIZ” E DAS AÇÕES DE EXTENSÃO 

PARA OS TRABALHADORES DE SAÚDE. 

 

Quando questionados sobre conhecer o projeto de extensão Parentalidade Feliz e 

Responsável, os participantes relataram não saber/conhecer o que seria o projeto em si e até 

justificaram a falta de conhecimento sobre o projeto, mas, sabiam quais atividades eram 

realizadas e qual o público alvo destas ações.  Dessa forma, entende-se que possa haver uma 

falta na comunicação entre a universidade e estes serviços de saúde.  

 

Trabalhador 1: [...]aqui já se passaram vários estudantes, com 

mínimo tempo, mas quando eles vinham pra cá eles iam diretamente 

para a enfermeira. Só se apresentavam como acadêmicos e que iria 

realizar um projeto com a enfermeira [...]Eles não vêm diretamente 

pra mim, eles só se apresentam pra mim, eu aceito que eles façam a 

pesquisa, mas vai pra ela. 

 

Trabalhador 2: “Eu não conheço esse projeto... Eles vinham faziam 

palestras, faziam tipo roda de conversa, mostravam os benefícios tanto 

para as mães como para os recém-nascidos[...]E é de grande 

importância tanto para a instituição quanto para as mães, 

principalmente a parte de orientação que eles fazem”. 

 

Trabalhador 3: “O projeto mesmo em si, quando eles vieram que 

eles repassaram e tudo, eu não estava nesse momento, eu só assisti 

algumas palestras[...]Gostei muito das palestras e o pessoal gostou 

muito, mas o projeto em si eu não assisti a explanação do que seja. 

 

Trabalhador 4: “A gente já teve aqui as atividades relacionadas tanto 

para as gestantes e como também para as crianças, para os recém-

nascidos[...]além da atividade que tinha com o Par Feliz ,com o 

pessoal da universidade, existe o NASF também que é de rotina[...]As 

gestantes que participaram elas gostaram, por que assim, as 

informações foram boas e direcionadas, não foi nem assim termo 

muito técnico e deu para elas absorverem”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do que foi analisado percebe-se que as atividades de extensão são importantes 

uma vez que elas aproximam o saber científico do saber popular e contribui para o 

fortalecimento do papel da universidade bem como para a formação dos discentes, 

possibilitando também transformações sociais que ofereçam melhorias nas condições de vida.  
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No entanto, ainda é preciso vencer alguns entraves entres os serviços de saúde e a 

universidade. É necessário que os profissionais de saúde reconheçam a importância dessas 

atividades como algo enriquecedor para proporcionar mudanças importantes na vida dos 

usuários e de sua comunidade. A proposta que se faz é que estes profissionais participem dos 

planejamentos das atividades de extensão para que os mesmos se reconheçam parceiros 

desses trabalhos e que o apoio fornecido à universidade não se limite apenas a ceder um 

espaço e um público. 
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INTRODUÇÃO DA QUINOA (Chenopodium quinoa WILLD.) UTILIZANDO DIFERENTES 

ADUBOS ORGÂNICOS NA REGIÃO SEMIÁRIDA POTIGUAR, MOSSORÓ/RN. 

 

 

Virton Rodrigo Targino de Oliveira1, Ramiro Gustavo Valera Camacho2; Renato Silva de Castro3, 

Andressa Karla Alves de Lima2, Vilmara Regia de Sousa Silva1, Francisca Irlana Gomes Nolasco1, 

Damião Hugo Maia1, Kadidja Ianne do Vale Almeida1, Islânia dos Santos Nunes1. 
 

 

RESUMO: A Quinoa, pertencente à família Amaranthaceae, subfamília Chenopodioideae, é 

uma espécie granífera, domesticada pelos povos habitantes da Cordilheira dos Andes há milhares de 

anos. Nos últimos anos, espécies de Chenopodium, como a quinoa, tem despertado interesse, 

especialmente como uma cultura potencial para combater a deficiência nutricional e a fome em 

muitas partes do mundo, bem como sua capacidade de prosperar e florescer em condições de 

estresse ambiental e em solos com o mínimo de insumos agrícolas. Este trabalho teve como 

principal objetivo de utilizar diferentes adubos orgânicos no cultivo de diferentes cultivares de 

quinoa Chenopodium quinoa WILLD. Foi desenvolvido na Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN), no Laboratório de Ecologia e Sistemática Vegetal - LESV e na casa de 

vegetação, sendo o delineamento experimental inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5 x 4, 

com quatro repetições, onde o primeiro fator foi composto por diferentes cultivares, sendo eles as 

sementes dos tipos Syetetuba, Kancolla, Branca, Rosa e Vermelha; o segundo fator foi composto 

por diferentes tipos de adubação, sendo eles: Esterco e areia, Húmus e areia, Polifértil e areia, e sem 

adubação (somente areia). As características avaliadas foram: peso seco da parte aérea, peso seco da 

raiz, altura da planta, diâmetro da base do colmo, ciclo da cultura, e peso de 1.000 sementes. A 

variedade Kancolla apresentou as maiores médias para as características diâmetro do colmo, altura, 

peso seco das sementes e peso seco da parte aérea; enquanto as média de Vermelha foram as mais 

baixas para essas mesmas características analisadas. Para as médias dos adubos orgânicos, polifértil 

apresentou a maior média nas características diâmetro do colmo, altura, peso seco das sementes e 

peso seco da parte aérea; já os menores foram obtidas pelo húmus. Para a característica peso das 

sementes, a variedade Vermelha foi a que obteve a maior média, enquanto Kancolla apresentou a 

menor; na média dos adubos orgânicos, o esterco bovino obteve a maior média e o tratamento com 

areia a menor. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Quinoa, Amaranthaceae, Semiárido, Potencialidades, Novas culturas. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

A busca por sistemas de produção agrícola somada com a preocupação ecológica, social e 

econômica é uma realidade nos dias de hoje. Os sistemas que buscam sustentabilidade implicam 

normalmente em maior diversidade, aproximando o homem dos modelos já existentes na natureza. 

A maior diversidade de culturas agrícolas proporciona menor pressão por fitopatógenos e 

consequente diminuição da aplicação de pesticidas e proteção ao meio ambiente. 

Dentro das condições peculiares do Bioma Caatinga, com a escassez de chuvas, plantas 

xerófitas, solos muitas vezes salino, dentre outras, as monoculturas apresentam um risco ainda 

maior para a sustentabilidade regional, em comparação com outros ambientes, causando 
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desequilíbrio ecológico e também social, desequilíbrios estes bem estudados e divulgados 

atualmente (LEAL et al, 2005).  

Ocupando uma área aproximada de 845 mil km2, cerca de 10 % do território nacional, a 

Caatinga abrange nove estados, cobrindo a maior parte do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e a parte nordeste de Minas Gerais, no vale do 

Jequitinhonha (LIMA, K. D. R. apud LEAL et al. 2005). É proporcionalmente a menos estudada 

entre as regiões naturais brasileiras, com grande parte do esforço científico estando concentrado em 

alguns poucos pontos em torno das principais cidades da região (LEAL et al, 2003). Daí a 

importância de uma maior realização de trabalhos nesse bioma. 

A introdução de culturas exóticas à caatinga deve ser bem estudada. Além da questão 

ecológica, não é fácil introduzir uma cultura que atenda as condições regionais, tais como: 

diversificar a rotação de culturas nas áreas de fruticultura irrigada, atender a agricultura familiar, ter 

proveito para as criações de animais, agregar melhor condição nutricional humana, promover 

melhor renda e ter condições de manejo adequado para a região, tanto irrigado como sem irrigação, 

com baixo custo financeiro e de utilização de recursos naturais. As poucas culturas que tem este 

potencial devem ser estudadas e testadas, caso contrário, a baixa diversificação e aumento de 

utilização de insumos externos, implicará sempre em maior risco para sustentabilidade das 

atividades locais.  

Spehar (2007) aponta que dentre as escassas culturas que tem este potencial, a quinoa 

(Chenopodium quinoa Willd.), pseudocereal utilizado em diversas partes do mundo e já testado no 

Bioma Cerrado pela EMBRAPA, com criação da primeira cultivar do Brasil, parece possuir 

condições para atender estas expetativas. 

A Quinoa, pertencente à família Amaranthaceae, subfamília Chenopodioideae, é uma 

espécie granífera, domesticada pelos povos habitantes da Cordilheira dos Andes há milhares de 

anos (SPEHAR; SANTOS, 2002). Sua família é a mesma de outras plantas alimentares e medicinais 

como o espinafre, a beterraba e a erva-de-santa-maria, ou mastruz (Chenopodium ambrosioides) 

(SPEHAR, 2006; SPEHAR et al, 2011). O grão ou fruto é do tipo aquênio, do mesmo tipo que o do 

arroz, amadurece enquanto a planta seca, o que permite colheita mecanizada. Os frutos, pequenos, 

achatados e sem dormência, constituem o material colhido e são denominados sementes (TAPIA, 

M. 1997). Quando amadurecem, apresentam rápida germinação na presença de umidade (SPEHAR, 

2006; SPEHAR; SANTOS, 2002). 

Nos últimos anos, espécies de Chenopodium, como a quinoa, tem despertado interesse, 

especialmente como uma cultura potencial para combater a deficiência nutricional em muitas partes 

do mundo, bem como sua capacidade de prosperar e florescer em condições de estresse e em solos 

com o mínimo de insumos agrícolas (BHARGAVA et al, 2007; JACOBSEN et al, 2003). 

Em condição nutricional, a quinoa destaca-se em relação a muitos cereais, como o trigo, o 

milho e a cevada, por apresentar qualidade proteica comparável à caseína do leite e pela ausência de 

proteínas formadoras de glúten. Além disso, possui elevado teor de aminoácidos essenciais, como 

de lisina e metionina, vitaminas (como tiamina, riboflavina, niacina e piridoxina) e minerais (como 

magnésio, zinco, cobre, ferro manganês e potássio) (LOPES et al, 2009; JANCUROVÁ et al, 2009). 

O teor de ferro corresponde ao dobro da cevada e do trigo e ao triplo do contido no arroz. O ferro 

quando administrado via quinoa é 74% mais eficiente do que o suprido pelo sulfato ferroso (55%) 

(SPEHAR, 2007). 

Nas regiões áridas e semiáridas, a seca e a salinidade são os dois principais fatores que 

limitam o crescimento da produção agrícola, o que tem despertado estudos com a quinoa 

(RAZZAGHI et al, 2011). A quinoa é uma halófita, ou seja, é uma planta com habilidade de 

suportar não apenas altos níveis de salinidade do complexo solo-água mas, também, de acumular 

significativas quantidades de sais em seus tecidos.  

Culturas alternativas, como a quinoa, já testada no Cerrado Brasileiro, com a criação da 

primeira cultivar brasileira lançada pela EMBRAPA, pode ser uma opção interessante para a região 
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semiárida e deve ser estudada. Sua introdução em cultivos rotacionados ou sucessivos pode 

contribuir para a redução no uso de insumos, com impacto favorável ao ambiente e à saúde humana. 

A planta pode ser utilizada nas várias fases de seu desenvolvimento, favorecendo os produtores nos 

períodos de adversidade climática nas condições do semiárido.  

Todas as peculiaridades da quinoa criam novas oportunidades de utilização. As 

possibilidades de sua integração ao sistema produtivo são tanto maiores quanto maiores são as 

formas de utilização. Com o uso, surge a demanda e, daí, surge o mercado; o agricultor passa a 

cultivá-la e desencadeia-se o processo produtivo. Essa sequência caracterizou o estabelecimento de 

outras cadeias produtivas importantes no mundo, como a da soja e a do milho. Portanto, o cultivo de 

quinoa pode desempenhar um papel importante na economia regional no futuro, promovendo um 

novo mercado de exportação, aproveitando a cadeia produtiva e de exportação da fruticultura já 

existente, bem como de subsistência. Além disso, a quinoa pode ser uma cultura estratégica usada 

para complementar à dieta nas regiões rurais mais carentes, onde a desnutrição energética proteica 

afeta a maioria da população.  

O presente trabalho teve como principal objetivo de utilizar diferentes adubos orgânicos no 

cultivo de diferentes cultivares de quinoa (Chenopodium quinoa WILLD.) no semiárido potiguar. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi desenvolvido na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

no laboratório de Ecologia e Sistemática Vegetal - LESV e na casa de vegetação do laboratório. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5 x 4, com quatro 

repetições, onde o primeiro fator foi composto por diferentes variedades de sementes, dos tipos 

Syetetuba, Kancolla, Branca, Rosa e Vermelha, sendo essas três últimas de origem boliviana. O 

segundo fator foi composto por diferentes tipos de adubação ou tratamentos, são eles: Esterco e 

areia, Húmus e areia, Polifértil e areia, e sem adubação (somente areia). Utilizou-se 10 sementes por 

vaso, porém no vigésimo segundo dia após o semeio foi realizado o desbaste sendo o experimento 

conduzido com três plantas de quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) por vaso, e cada vaso foi 

considerado uma parcela experimental. As regas foram diárias e cada planta recebeu o mesmo 

volume de água, através de um sistema automático de irrigação por gotejadores.  

As características avaliadas foram: peso seco da parte aérea, peso seco da raiz, altura da 

planta, diâmetro da base do colmo, ciclo da cultura, e peso de 1.000 sementes. Os resultados obtidos 

foram submetidos à análise de variância e as médias dos tratamentos comparadas pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. Os cinco tipos de quinoa foram submetidas a análise separadamente. 

Foi utilizado o mesmo processo estatístico, análise de variância e Tukey, para a análise da 

altura, do diâmetro do colmo, peso seco das raízes e peso seco da parte aérea. Para a análise do peso 

de mil sementes não foi feito esse processo, sendo realizado somente a comparação entre as médias 

de cada tratamento e variedades, enquanto o ciclo da cultura foi realizado por observação do 

desenvolvimento das plantas em duas medições realizadas. 

Para verificar a homocedasticidade dos dados, usou-se o teste de Hartley, aplicando-se a 

fórmula:  

 

H c =
smax

2

smin

2  

Esta consiste na divisão da maior variância (S²max) pela menor variância (S²min).  

O valor obtido de Hartley calculado foi comparado com o valor de Hartley tabelado para a 

verificação da homocedasticidade. No caso em que os dados foram heterocedásticos, foi feita a 

alteração destes pela utilização de raiz de x +0,5 (Raiz [x + 0,5]). 
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Fez-se então a análise de variância (ANOVA), sendo necessário antes calcular um fator de 

correção C que foi subtraído de cada um dos cálculos de soma de quadrados. 

 

n

G
C

2

=  

 

Onde G= soma de todas as parcelas ao quadrado; n= número de tratamentos vezes o número 

de repetições. 

 

Para a soma do quadrado total (SQTotal) foi utilizada a fórmula: 

 
SQTOTAL=∑ xi−C  

 

Onde: xi = todas as parcelas ao quadrado. 

 

Para a soma do quadrado tratamento (SQtratamento) foi utilizada a fórmula: 

 

SQTrat=∑
T i

2

r1
− C  

 

Onde faz-se a soma das parcelas de cada tratamento ao quadrado, dividido pelo número de 

parcelas de cada tratamento. 

 

Para a soma do quadrado resíduo subtraiu-se o SQ tratamento do SQ total: 

 

SQRES= SQTotal – SQTrat 

 

O Cálculo dos Quadrados Médios, foi feito dividindo a soma de quadrado pelo seu 

respectivo grau de liberdade: 

 

Quadrado médio do tratamento: 

 

QMTrat= SQTrat/GLTrat 

 

Quadrado médio resíduo: 

 

QMRes = SQRes/GLREs 

 

Após o procedimento foi realizado o teste de F. Este tem a finalidade de comparar 

estimativas de variância (Banzatto e Kronka, 1989). Para encontrá-lo, dividiu-se o valor do QM 

tratamento pelo valor do QM resíduo.  

 

F= QMTrat/QMRes 

 

Com o valor de F calculado menor que o valor tabelado, diz-se que a diferença foi casual e 

que o teste não foi significativo (Banzatto e Kronka, 1989), aceitou-se h0 e concluiu-se que os 

tratamentos possuiam efeitos semelhantes. 

Com o valor de F calculado superior ao tabelado, diz-se que há diferença entre os 

tratamentos, rejeitou-se a hipótese de h0 e concluiu-se que os tratamentos possuem efeitos 

diferentes. 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 343



Uma vez aceita a hipótese de que os tratamentos diferem entre si, utilizou-se o teste de 

Tukey para comparar as médias. Este se baseia em comparar as médias e depois comparar o valor 

de DMS que é a Diferença Mínima Significativa para se rejeitar a hipótese nula. 

 

Para calcular o DMS foi utilizada a fórmula : 

 

dms =q√s
2

r  

 

Onde: q é o valor tabelado da amplitude total estudentizada ao nível de 5% de probabilidade; 

S2 coresponde ao QMResíduo, e r ao número de repetições. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No desenvolvimento do diâmetro do colmo, as variedades Syetetuba e Branca não 

apresentaram diferença estatística significativa entre os tratamentos testados. Para as variedades 

Kancolla e Rosa houveram diferenças entre os tratamentos polifértil e areia, sendo os demais 

insignificantes estatisticamente. Para a variedade Vermelha houve diferença estatística entre os 

tratamentos esterco e areia e entre esterco e húmus. 

Tabela 1 – Diâmetro do colmo. Kancolla (Kan.), Syetetuba (Sye.), Rosa (Ros.), Vermelha (Ver.), 

Branca (Bra.), Média por tratamento (M. T.), Média por variedade (M. V.).   

          

 
         Sye.        Kan. 

 
        Bra. 

 
        Ros.  

 
        Ver. 

 
       M.T. 

 

Polifértil 5,25 

 

6,0625 a 4,25 

 

4,375 ab 3,8125 ab 4,75 

Húmus 2,875 

 

4,9375 ab 3,1875 

 

2,375 bc 2,125 bc 3,1 

Esterco 4,66667 

 

4,66667 abc 3,72 

 

5,25 a 5 a 4,660667 

Areia 4,5 

 

2,875 bc 2,625 

 

3,33333 abc 2,375 bc 3,141667 

 

M.V  4,322917 

 

  4,635417 

 

3,445625 

 

3,833333 

 

  3,328125 

  
 

          
 

Letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

Em relação às médias por variedades quem obteve maior resultado foi a Kancolla, que 

apresentou 4,635417 milímetros de diâmetro, e a menor média foi obtida pela Vermelha com 

3,328125 milímetros. Na média por tratamento, polifértil obteve o maior resultado com 4,75 mm e 

húmus o menor, 3,1 mm. Baixas densidades populacionais podem contribuir para o aumento do 

diâmetro do caule (Spehar e Santos 2002, apud Piano et al 2015; Spehar e Souza, 1993).  

Em relação à altura da planta observou-se que ocorreram efeitos de alguns tratamentos sobre 

as variedades Kancolla, Rosa e Vermelha, sendo que a Kancolla foi a de menor proporção 

apresentando diferença significativa somente entre os tratamentos polifértil e areia. A variedade 

Rosa apresentou diferença significativa para os tratamentos esterco e areia, esterco e húmus, e 

polifértil e húmus. Para a variedade Vermelha houve diferença significativa entre o tratamento 
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esterco e os demais, polifértil, areia e húmus. As variedades Syetetuba e Branca não apresentaram 

diferenças significativas entre os tratamentos testados. 

Tabela 2 – Altura. Kancolla (Kan.), Syetetuba (Sye.), Rosa (Ros.), Vermelha (Ver.), Branca (Bra.), 

média por tratamento (M.T.), média por variedade (M.V.). 

 

        Sye. 

 

       Kan. 

 

        Bra. 

 

      Ros. 

 

            

Ver. 

 

    M.T. 

 

Polifértil 121 

 

165,5 a 115,25 

 

75 ab 53 a 105,95 

Húmus 57,75 

 

105,75 abc 68,25 

 

39,25 c 39,25 ab 62,05 

Esterco 86,6667 

 

106,667 ab 98,6667 

 

79 a 70 

 
88,2 

Areia 91,5 

 

81,75 bc 64,75 

 

44 bc 39,75 ab 64,35 

 

M.V. 89,22917 

 

114,9167 

 

86,72917 

 

59,3125 

 

50,5 

   

Letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

Kancolla obteve a maior média por variedades com uma altura média de 114,9167 cm, 

enquanto Vermelha obteve a menor, apresentando uma média de altura de 50,5 cm. Syetetuba 

obteve uma média de 89,22917 cm, resultado bem menor do obtido por Spehar et al (2011) para a 

espécie BRS Syetetuba que obteve uma média de 1,8 m de altura. Para as médias por tratamentos, 

polifértil mostrou o maior resultado com 105,95 cm, e húmus o menor com 62,05 cm. 

Tabela 3 – Peso seco da parte aérea. Kancolla (Kan.), Syetetuba (Sye.), Rosa (Ros.), Vermelha 

(Ver.), Branca (Bra.), média por tratamento (M.T.), média por variedade (M.V.). 

 

        Sye. 

 

       Kan. 

 

        Bra. 

 

        Ros. 

 

        Ver. 

 

        M.T. 

 

Polifértil 12,125 

 

21,8125 a 12,225 

 

7,625 ab 2,18273 ab 11,19405 

Húmus 3,0712 

 

14,225 ab 7,0875 

 

2,33095 bc 1,40264 bc 5,623459 

Esterco 7,92013 

 

10,5 bc 10,0433 

 

10,35 a 2,74677 a 8,312048 

Areia 6,0625 

 

3,7 c 3,45 

 

2,96667 bc 1,67054 bc 3,569941 

 

M.V. 7,294708 

 

12,55938 

 

8,201458 

 

5,818154 

 

2,000671 

   

Letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

Na característica peso seco da parte a aérea Kancolla foi a que mais apresentou diferença 

entre os tratamentos, mostrando resultado positivo para polifértil em relação ao esterco e areia, 

houve também diferença entre húmus e areia. As variedades Rosa e Vermelha mostraram diferentes 

resultados ao esterco em comparação com areia e húmus. Syetetuba e Branca não mostraram 

diferença significativa para os tratamentos.  

Na média por variedades, Kancolla mostrou o maior peso seco da parte aérea com 12,55938 

gramas, enquanto vermelha mostrou a menor com 2,000671 gramas. Em relação ao tratamento, a 

maior média ficou com polifértil que apresentou 11,19405 gramas, e a menor ficou com areia que 

obteve apenas 3,569941 gramas, o que corrobora a afirmação de Rocha (2008) que diz que se não 

adubada a planta produz aproveitando-se de resíduos no solo, mas quando há os nutrientes 
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provenientes do adubo o rendimento é visualmente incrementado. Esterco mostrou o segundo maior 

resultado com 8,312048 g, o que consente com a afirmação de Casas (2012) que mostrou que o 

manejo adequado do esterco de ovelha e lhama nos estabelecimentos rurais do planalto boliviano 

apresenta várias vantagens, como o aumento da produtividade da cultura de quinoa.  

 

Tabela 4 – Peso seco da raiz. Kancolla (Kan.), Syetetuba (Sye.), Rosa (Ros.), Vermelha (Ver.), 

Branca (Bra.), média por tratamento (M.T.), média por variedade (M.V.). 

 

      Sye. 

 

     Kan. 

 

      Bra. 

 

      Ros. 

 

      Ver. 

 

        

M.T. 

 

Polifértil 2,025 a 5,7375 a 2,3625 a 1,23444 a 0,11168 b 2,294224 

Húmus 1,30328 a 3,0125 ab 1,0375 a 0,78534 a 0,03194 b 1,234112 

Esterco 0,7132 a 1,13333 bc 1,73333 a 1,52716 a 0,35 a 1,091405 

Areia 3 a 0,85 bc 0,45 a 1,06143 a 0,07441 b 1,087168 

 

M.V. 1,760369 

 

2,683333 

 

1,395833 

 

1,152094 

 

0,142006 

   

Letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

Para a característica peso seco da raiz somente Kancolla e Vermelha tiveram diferença 

estatística significativa entre os tratamentos, sendo que para Kancolla esta diferença ocorreu entre 

polifértil e esterco e entre polifértil e areia. Vermelha apresentou diferença entre esterco e os demais 

tratamentos. Os tratamentos para Syetetuba, Branca e Rosa não diferiram estatisticamente. 

Para essa característica, Kancolla obteve o melhor resultado para a média por variedade, 

com 2,683333 g de peso seco; enquanto Vermelha obteve o menor com 0,142006 g. Para a média 

por tratamento polifértil apresentou a média 2,294224 g sendo esta a maior; areia por sua vez 

apresentou 1,087168 g sendo esta a menor entre os tratamentos. Esterco apresentou a segunda 

menor média, valendo nesse caso a afirmação Huanca (2008) apud Casas (2012) que diz que a 

aplicação de esterco no momento da semeadura não incrementa indiretamente a produtividade da 

quinoa, mas pode aumentar o rendimento desta devido à melhoria das condições físicas do solo. 

 

Tabela 5 – Peso de 1,000 sementes. Kancolla (Kan.), Syetetuba (Sye.), Rosa (Ros.), Vermelha 

(Ver.), Branca (Bra.), Média por tratamento (M. T.), Média por variedade (M. V.).   

Tratamentos        Kan.          Sye.         Ros.         Ver.          Bra.               M. T. 

 

Polifértil 1,309 2,013 2,63 2,689 1,669 2,062 

Húmus 1,46 1,741 2,427 3,332 1,78 2,148 

Esterco 1,86 2,179 2,82 2,808 2,101 2,3536 

Areia 1,203 1,208 2,265 2,649 1,698 1,8046 

 

Maior 1,86 2,179 2,82 3,332 2,101 

 Menor 1,203 1,208 2,265 2,649 1,669 

  

M. V. 1,458 1,78525 2,5355 2,8695 1,812 
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Em relação ao peso das sementes quem mostrou a maior média no geral, levando em 

consideração todos os tratamentos para uma determinada variedade de semente, foi a variedade 

vermelha, enquanto a que mostrou a menor média foi a variedade Kancolla. Para a média geral por 

tratamento, que levou em consideração todas as variedades para cada tratamento, quem teve o maior 

resultado foi o esterco, e o menor resultado foi obtido pelo tratamento areia. 

Entre todas as variedades e tratamentos quem obteve o maior peso de sementes foi a 

vermelha/húmus (3,332) e a de o menor peso foi Kancolla/areia (1,203). O peso médio dos grãos 

obtidos por Spehar et al (2011) com a variedade BRS Syetetuba livre de saponina variaram de 2,5 a 

3,3 com média de 2,9 g para cada 1000 sementes, superior ao da Syetetuba testada nesse trabalho, 

que apresentou peso médio de 1,78525 g. 

O baixo desenvolvimento no substrato areia pode estar relacionado ao baixo teor de matéria 

orgânica, pois a quinoa, segundo Mujica et al (2001) apud Casas (2012), se desenvolve melhor em 

solos com alto teores destas. 

Em relação as ciclo da cultura, o desenvolvimento das plantas se deu de forma semelhante, 

inicialmente, entre todas as variedades e tratamentos, diferenciando mais tarde, na velocidade de 

crescimento e produção. Foram realizadas duas medições, onde mediu-se a planta visualmente 

maior por vaso. 

 

Tabela 6 – Ciclo da cultura. Comparação entre as médias dos resultados da primeira e segunda 

medição. 

 

 

1ª Medição       2ª Medição 
 

Variedades 

 

Tratamentos Variedades Tratamentos 

 

Syetetuba 48 Polifértil 74,5 Syetetuba 89,2291667 Polifértil 105,95 

Kancolla 57,375 Húmus 40,1 Kancolla 114,916667 Húmus 62,05 

Branca 67,83333 Esterco 73,86667 Branca 86,7291667 Esterco 88,2 

Rosa 56,10417 Areia 32,68333 Rosa 59,3125 Areia 64,35 

Vermelha 47,125 

  

Vermelha 50,5 

   

 

A partir dos dados da tabela e também dos resultados das demais características, pode-se 

perceber um pouco a respeito do ciclo de cultura da quinoa. Em relação às duas medições 

realizadas, Kancolla e Syetetuba foram as que mais cresceram. Igualmente, os substratos polifértil e 

areia foram os que mais obtiveram crescimento entre esse período. 

 

CONCLUSÃO 

 

As médias da variedade Kancolla foram maior para as características diâmetro do colmo, 

altura, peso seco das sementes e peso seco da parte aérea; enquanto as média de Vermelha foram as 

mais baixas para essas mesmas características analisadas.  

Para as médias dos tratamentos, polifértil apresentou a maior média também entre as 

características diâmetro do colmo, altura, peso seco da parte aérea e peso seco da raiz; as menores 
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médias foram obtidas por húmus, para as características diâmetro do colmo e altura, e areia para as 

características de peso seco da parte aérea e raiz. 

Para a característica peso das sementes, a variedade Vermelha foi a que obteve a maior 

média, enquanto Kancolla apresentou a menor. Na média por tratamento, esterco obteve o maior 

resultado em relação às médias, e areia o menor resultado. 
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Fotos ilustrativas do procedimento metodológico da instalação do experimento, do desempenho de 

cultivares de quinoa, da coleta de dados, da mensurações e dos procedimentos laboratoriais para 

obtenção dos resultados. 
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O ACESSO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: UM DIREITO NEGADO? 

 

Cindy Damaris Gomes Lira1; Jéssica Micaele Rebouças Justino2; Ana Karinne de Moura Saraiva3 

 

RESUMO: Estudo de natureza qualitativa, que tem como objetivo analisar o acesso da população em 

situação de rua (PSR) aos serviços de saúde. Para tanto, foram realizadas 29 entrevistas semiestruturadas 

com trabalhadores de saúde, distribuídos entre profissionais de equipes de saúde da família, de unidades de 

pronto atendimento e de hospital de urgência e emergência. O estudo revelou que, embora a PSR esteja 

presente na sociedade neoliberal, é invisível aos olhos do serviço de saúde, e da sociedade, embora 

produto dessa sociedade. Mas ao mesmo tempo, a PSR é ameaça para o estado neoliberal, uma vez 

que vive à margem das políticas sociais e põe em cheque um determinado padrão de sociabilidade e 

de produção social. É reconhecida pelos estereótipos e estigmas construídos pela sociedade 

capitalista que tem um padrão definido do que sejam os modos de andar a vida. O acesso, 

compreendido como entrada e permanência nos serviços de saúde, em geral, está sendo negado a 

PSR, uma vez que, lhe é garantida a entrada, mas a continuidade do atendimento à demanda que 

originou a sua entrada no serviço, bem como a resposta às suas reais necessidades, está sendo 

inviabilizada pela burocratização interna desses serviços que é incoerente com o princípio da 

universalização do acesso. Embora os serviços, objeto de estudo, façam parte de uma rede que 

deveria assegurar o acesso universal, equânime e integral, não estão organizadas como tal, em 

especial, para responder as demandas da PSR com todas as suas especificidades. As 

responsabilidades não são compartilhadas, mas transferidas de uma instituição para outra, se 

constituindo em um desafio para a gestão, trabalhadores e usuários dos serviços de saúde uma vez 

que questiona o SUS como uma conquista da sociedade e uma política pública de inclusão.   
 

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; População em Situação de Rua; Acesso aos Serviços de Saúde; 

Inclusão Social. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A universalidade, defendida pela Reforma Sanitária Brasileira, pressupõe que todas as 

pessoas tenham direito ao acesso, às ações e serviços de saúde. Reforça a compreensão da saúde 

como um direito de cidadania, entendido este como direito de todos e dever do Estado, garantido a 

partir de políticas sociais e econômicas de proteção social (VASCONCELOS, PASCHE, 2006). 

 O acesso caracteriza-se, portanto, pela acessibilidade, aceitabilidade e disponibilidade à 

serviços de saúde. Devendo existir assim, serviços em quantidade e qualidade, coerentes com as 

necessidades da população; organização, planta física, recursos humanos em quantidade e qualidade 

coerente com a demanda; horário de funcionamento, acolhimento e capacidade de adaptação às 

necessidades diferenciadas dos usuários; preocupação com o estabelecimento de equidade, rotinas e 

protocolos preocupados com a inclusão; valorização das tecnologias leves de trabalho (escuta, 

                                                           
1 Discente do 9º período do Curso de Graduação em Enfermagem da UERN, bolsista do Programa de Educação Tutorial 

de Enfermagem em Mossoró – PETEM. 
2 Discente do 9º período do Curso de Graduação em Enfermagem da UERN, bolsista do Programa de Educação Tutorial 

de Enfermagem em Mossoró – PETEM. 
3 Mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, docente da Faculdade de Enfermagem da 
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vínculo etc.); bem como, ser legitimado e aceito pela população de acordo com suas experiências 

culturais anteriores (CARNUT, 2011).  

 Contribuindo com a discussão, Cohn (2006) afirma que um dos maiores desafios das 

políticas sociais, dentre elas a de saúde, é garantir que a grande parcela de pessoas excluídas do 

mundo do trabalho seja incluída e passe a participar ativamente da vida social. É nesse contexto, 

que emerge a População em Situação de Rua - PSR, grupo historicamente excluído, que vivencia o 

estereótipo de renegadas, sem documentos, sujos e sem dignidade. Vivem à margem dos processos 

de inclusão e sofrem graus variados de vulnerabilidade e marginalidade no acesso aos bens e 

serviços, como trabalho, educação, habitação, transporte, lazer e saúde. 

Para Rosa, Cavicchioli, Brêtas (2006) são as pessoas e famílias que vivem na e da rua, 

entretanto, quando organizadas, preferem a denominação de “pessoas em situação de rua”. Esta 

denominação visa caracterizar o princípio da transitoriedade deste processo de absoluta exclusão 

social, mesmo que no fundo, muitos saibam que sair da rua não é simples. 

  É uma população pouco reconhecida, mas muito vista nas ruas, embaixo dos viadutos, nos 

faróis e becos da cidade, áreas faveladas, logradouros públicos, próximos a centro comercial, 

espaços urbanos, albergue; caracteriza-se como uma população flutuante, alguns ocupam locais 

próximas a rodovias e estradas, bem como áreas de eminente risco (BOTTI et al, 2009).  

 Segundo Rosa, Cavicchioli, Brêtas (2006) o cenário que se encontra o povo de rua é 

tangencial ao fenômeno da pobreza, são pessoas que possuem menos do que precisam para atender 

as necessidades fundamentais do ser humano. Vivem na linha da indigência ou pobreza absoluta, 

onde a sobrevivência física, na maioria das vezes, está comprometida pelo não suprimento das 

necessidades nutricionais. A PSR vivencia, portanto, inúmeras situações de privação e violência, 

miséria, inutilidade social, associadas pelo senso comum ao alcoolismo, criminalidade e vadiagem. 

O SUS, através do princípio da universalidade, garante legalmente acesso igualitário, 

integral e equânime à toda população brasileira. Contudo, em termos práticos, não se vê a extensão 

desse direito à população em situação de rua. Observa-se que esta tem acesso aos serviços, ou 

melhor, é atendida apenas nas situações de urgência e emergência, por profissionais sem o devido 

preparo para identificar e compreender suas reais necessidades de saúde. Corroborando com essa 

discussão, Assis e Jesus (2008, p. 2866) afirmam que “na prática ainda existe um acesso seletivo, 

focalizado e excludente”, em especial, no que se refere as pessoas em situação de rua.  

Desse modo, a problemática descrita desperta os questionamentos: qual o acesso da 

população em situação de rua aos serviços de saúde? O acesso que a população em situação de rua 

tem aos serviços de saúde materializa o direito a saúde? Na perspectiva de refletir sobre essas 

questões, o presente estudo se propôs a: caracterizar a população em situação que procura os 

serviços de saúde; identificar os agravos referidos e/ou diagnósticos da população em situação que 

procura os serviços de saúde; e, discutir os limites do acesso da população em situação de rua aos 

serviços de saúde. Perspectivas que se desenham sobre o objetivo de analisar o acesso da população 

em situação de rua aos serviços de saúde. Essa problemática tem como pressuposto o fato de que a 

PSR tem um acesso aos serviços de saúde seletivo, focalizado e excludente, contrapondo-se a saúde 

como um direito de cidadania. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

O estudo desenvolvido é de natureza qualitativa, uma vez que possibilitou um processo de 

reflexão e análise dos fenômenos em todos os seus aspectos, contextualizando/articulando os 

acontecimentos ao período histórico e as singularidades do campo de estudo (OLIVEIRA, 2007). 

Para alcance dos objetivos propostos, o estudo buscou apreender o objeto em sua essência, 

considerando a sua especificidade, suas articulações e determinações históricas concretas.  
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Para tanto, foram realizadas 29 entrevistas semiestruturadas com trabalhadores de saúde, 

distribuídos da seguinte forma: 16 (dezesseis) profissionais de equipes de saúde da família, 9 (nove) 

profissionais das unidades de pronto atendimento e 4 (quatro) profissionais do pronto de socorro do 

Hospital Regional do município. A escolha dessas instituições enquanto lócus da pesquisa justifica-

se, pois, historicamente tem sido a porta de entrada dos serviços de saúde de Mossoró. 

É importante esclarecer que o fechamento do tamanho amostral foi condicionado ao critério 

de saturação teórica seguindo-se os passos contidos na proposta elaborada por Fontanella et al 

(2011, p. 389) que dizem que a amostragem por saturação teórica é quando “interrompe-se a coleta 

de dados quando se constata que elementos novos para subsidiar a teorização almejada (ou possível 

naquelas circunstâncias) não são mais depreendidos a partir do campo de observação”. Em outras 

palavras, “há saturação teórica quando a interação entre campo de pesquisa e o investigador não 

mais fornece elementos para balizar ou aprofundar a teorização” (FONTANELLA et al, 2011, 

p.390). 

 Os sujeitos da pesquisa foram selecionados respeitando-se os critérios de inclusão e 

exclusão. Os critérios de inclusão foram: atuar no serviço há no mínimo um ano; ter mais de 18 

anos, ter disponibilidade e interesse em participar da pesquisa. Os critérios de exclusão foram: estar 

de férias, de licença ou de atestado médico no momento da pesquisa de campo. 

 Os sujeitos da pesquisa que aceitaram o convite em participar da investigação, acordaram 

com o pesquisador um dia, horário e local para a realização das entrevistas, estando presente, no 

momento desta, apenas o pesquisador e o entrevistado. Os participantes foram denominados 

Entrevistado, enumerando-se de acordo coma sequência de realização da entrevista (1, 2, 3 etc.). 

Esses cuidados foram necessários para garantir privacidade durante as entrevistas, bem como sigilo 

dos sujeitos que colaboraram com esta pesquisa. 

 A partir de leituras sucessivas das entrevistas, o material empírico foi sistematizado e 

organizado em três temáticas denominadas de: População em situação de rua: entre as imagens 

distorcidas e a invisibilidade; Acesso universal e organização de serviços em redes: os 

contrapontos presentes na/da (des)articulação; Identificando os nós: dificuldades da PSR 

para o acesso universal aos serviços de saúde. 

 Para assegurar os aspectos éticos que envolvem as pesquisas com seres humanos, esta 

pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN) e aprovado sob o parecer nº 807.659. Logo, o estudo respeita as 

Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas, sendo esta, respaldada na resolução Nº 466 de 

12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

População em situação de rua: entre as imagens distorcidas e a invisibilidade 

 

Diante da complexidade de vida e trabalho da população em situação de rua, não se pode 

pensar em caracterizá-la num padrão estereotipado que, por vezes, anula e massifica as suas 

múltiplas identidades. São homens, mulheres, crianças, idosos, jovens, que, diariamente, lutam pela 

sobrevivência. No entanto, o contexto no qual essa população vive, tende a mantê-la numa posição 

de invisibilidade, destituída da condição de cidadã (AGUIAR; IRIART, 2012). 

Quando não são ignoradas, as pessoas de rua são tratadas como objetos da tutela estatal, da 

filantropia privada ou da caridade das igrejas, essas com a filosofia de “fazer o bem sem olhar a 

quem” acabam por reforçar ainda mais a invisibilidade dessa população (ESCOREL, 1999).  

Gontijo e Medeiros (2009) acrescentam que o estigma e o preconceito contribuem para que a 

população em situação de rua, impedida do exercício de sua cidadania plena, sejam tratados não 
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somente como desiguais, mas também como não semelhantes e como não pertencentes ao gênero 

humano.  

É nesse contexto de invisibilidade e de imagens distorcidas, que os profissionais tentam 

caracterizá-la como:  
 

 

[...] eles não têm identidade. É tanto que eles são quem? Moradores de rua (Entrevistado 

26). 

[...] devido ser morador de rua né? Ele não ter uma casa, uma família (Entrevistado 28). 

A maioria são analfabetos também né? Sem informação, nível cultural também lá em baixo, 

não tem muita informação sobre essas questões (questões relacionadas à saúde) 

(Entrevistado 26). 

Mas na maioria das vezes são pessoas que tem difíceis relacionamentos ou de abandono 

mesmo da família ou são pacientes alcóolatras que a família deixa pra lá”. (Entrevistado 

22). 

 

 

Nessa tentativa de caracterização, a população em situação de rua é reduzida à inexistência 

de um vínculo familiar, a pessoas que não possuem um grau de instrução ou sem cultura, bem como 

o rótulo preconceituoso de morador de rua e alcoolista. Para Gontijo, Medeiros (2009) o estigma e o 

preconceito contribuem para que os sujeitos em situação de rua sejam impedidos do exercício de 

sua cidadania plena. A esse respeito Aristides e Lima (2009) corroborando Rosa, Secco e Brêtas 

(2006) afirmam que a sociedade encara de forma estereotipada a PSR, como um grupo homogêneo 

de pedintes, mendigos, doentes mentais e drogados. Contrapondo-se a isso, os dados da pesquisa 

Nacional sobre a PSR revelam que a grande maioria destes indivíduos, cerca de 70,9%, exercem 

alguma atividade remunerada, especialmente na economia informal, contribuindo para a 

desconstrução das imagens distorcidas. 

Estava previsto, inicialmente, para esta pesquisa a análise documental de 

registros/cadastrados/prontuários médicos com intuito de contribuir com a caracterização da 

população em situação de rua, no município de Mossoró, bem como na identificação de seus 

agravos referidos e/ou diagnosticados. Contudo, esta análise não foi possível, apesar das inúmeras 

idas aos serviços de saúde, lócus dessa pesquisa, pois, em geral, não existem registros e/ou não 

existem critérios de organização dos documentos nestas instituições capazes de 

identificar/selecionar os que se referiam a população em situação de rua. Esta situação reforça o 

argumento da invisibilidade e uma pretensa igualdade, no momento em que homogeneíza as 

desigualdades sociais e aniquila as individualidades.  

A invisibilidade, que tem se tornado marca na vida das pessoas em situação de rua, tornou-

se mais notória entre os profissionais da Atenção Básica, que na maioria das vezes, não reconhece a 

PSR como usuária de seus serviços ou a considerada um caso avulso, não pertencente a sua área 

adscrita. Assim vejamos: 

 
 

[...] São bem difíceis de serem encontrados, é uma população de curso volante, às vezes 

está em um canto, depois em outro, e não temos como acompanha-los enquanto unidade 

(Entrevistado 2). 

É raro acontecer atendimento a esse tipo de pessoa, praticamente eles não buscam o 

atendimento na Unidade Básica (Entrevistado 10). 

[...] aqui, apesar de que não tem morador de rua, mas quando eles necessitam aqui 

procuram. Às vezes têm pessoas que chegam na unidade muito suja, que parece que não 

tem ninguém que ligue que procuram e tem atendimento normal como os outros têm 

(Entrevistado 9). 
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 As falas evidenciam, cada vez mais, a invisibilidade da população em situação de rua, uma 

vez que, por mais que ela viva em um determinado território área de abrangência, não é percebida 

ou identificada por aqueles que trabalham nele. Ao passo em que, mesmo quando essa população 

consegue romper todas as barreiras institucionais e simbólicas, ela não tem suas reais necessidades 

atendidas. Destacamos, em especial, no terceiro excerto o discurso da pretensa igualdade mediante 

situações tão desiguais. É preciso, portanto, romper com a onipotência dos discursos técnicos e 

biologizantes, na perspectiva de viabilizar uma atenção à saúde de fato inclusiva e equânime que 

garanta a saúde como direito de cidadania.  

Nesse sentido, é preciso que a atenção à saúde dispensada aos grupos que sofrem as 

consequências dos processos de exclusão social superem a visão de que as diferenças criadas, e 

normalmente incorporadas por meio do estigma, da rejeição e das imagens distorcidas, constituam 

barreiras de acesso ao serviço de saúde. Em outras palavras, a inclusão social, essencial à vida, deve 

prevalecer nas concepções e nas práticas dos serviços, produzindo ações que mantenham a saúde de 

forma integral e promovam a capacidade dos sujeitos na recuperação de sua autonomia e 

responsabilidade (CARNEIRO Jr., 2006). 

Para que isso ocorra, o desafio está em organizar processos de trabalho que deem 

visibilidade a esses grupos sociais e incorporem nas práticas relativas à atenção as demandas 

produzidas por esses sujeitos, articulando-as no conjunto de outras práticas sociais. Nessa 

perspectiva, um dos níveis de atenção à saúde que oferece maior possibilidade de construção dessas 

práticas é a atenção básica à saúde, pois se constitui um importante espaço para a realização de 

processos de trabalho em saúde mais horizontais e está inserida, necessariamente, em um 

determinado território social (CARNEIRO Jr., 2006). 

Acrescentando a esta discussão, o presente estudo identificou que, para grande parte dos 

trabalhadores, a PSR atendida nos serviços de urgência e emergência, apresenta como problemas de 

saúde:  

 

 
[...] é mais caso de alcoolismo, uma pressão que baixa, casos de abusos de violência, muitas 

vezes trazidos por pessoas que o encontram caído no meio da rua (Entrevistado 5). 

 [...] traumatizados, fraturas ósseas, dilacerações de algum membro - isso recorrente de 

violência ou acidentes de transito, chegam também sob efeito de bebidas alcoólicas. É mais 

isso mesmo (Entrevistado 7). 

 

 

As falas são representativas de que a PSR é reconhecida como usuária dos serviços de 

urgência e emergência, no entanto, seus problemas de saúde estão descontextualizados e 

simplificados sob a denominação “causas externas”, “problemas orgânicos”, “problemas mentais”, 

como se os traumas, a violência e o alcoolismo não fosse produto da forma como a população em 

situação de rua vive e trabalha. De um modo geral, as falas sinalizam que o processo histórico de 

exclusão, que marca a vida dessas pessoas, se desdobra em problemas biológicos, naturais e a-

históricos.  

As falas também nos permitem inferir que há uma tendência dos serviços de saúde de pensar 

as necessidades na perspectiva da demanda que chega aos serviços, de forma espontânea, 

respondendo a ela sempre da mesma forma, levando a uma reprodução acrítica dos cardápios das 

necessidades. Assim, produz-se respostas padronizadas para atendimento ao trauma, ao etilista, a 

vítima de violência. Essa forma de produzir os serviços de saúde, como bem afirmam Brêtas, 

Cavicchioli e Rosa (2005), não tem conseguido resolver os problemas relativos à complexidade que 

envolve o processo saúde/doença da PSR. 
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É bem verdade que algumas visões dos atores/atrizes que participaram do estudo, tentam 

contextualizar os problemas de saúde apresentados, conforme podemos observar a seguir:  

 
[...] o diferencial dele para os outros usuários é essa preocupação que a gente tem de ver 

onde é que ele tá ficando, se tem família, se não tem (Entrevistado 24). 

Porque a gente não vê a rua como questão social (Entrevistado 22). 

[...]é muito comum vim com problemas dermatológicos, às vezes esses problemas de saúde 

que são decorrentes mesmo da própria condição onde ele está inserido” (Entrevistado 21). 

 

Estas falas, mesmo que minoritárias e pontuais, avançam numa compreensão que o processo 

saúde/doença não está restrito a manifestações anatómo-patológicas, mas é um processo social e 

histórico construído a partir da inserção dos sujeitos nas suas diferentes realidades de vida e 

trabalho. Nas palavras de Breilh (1991), o processo saúde/doença não pode ser apreendido e 

compreendido à margem da sociedade na qual está inserido. Esse processo sofreu transformações ao 

longo da história, se manifesta de forma distinta de uma sociedade para outra em um determinado 

momento histórico e de uma a outra classe e grupo social, dentro de uma mesma sociedade, 

considerando os momentos de produção/reprodução social, reafirmando o seu caráter social e 

histórico.   

Podemos apreender, que embora a PSR esteja presente na sociedade, ela é invisível aos 

olhos do serviço de saúde, e consequentemente, dessa própria sociedade. É reconhecida pelos 

estereótipos e estigmas construídos pela sociedade capitalista que tem um padrão definido do que 

sejam os modos de andar a vida.  Ressaltamos que a população em situação de rua é produto do 

estado neoliberal, mas ao mesmo tempo, é ameaça para esse próprio estado, uma vez que vive à 

margem das políticas sociais e põe em cheque um determinado padrão de sociabilidade e de 

produção social. 

 

Acesso universal e organização de serviços em redes: os contrapontos presentes na/da 

(des)articulação. 

 

A universalidade, um dos princípios do SUS legalmente regulamentado, materializa a saúde 

como um direito de cidadania que deve ser assegurado pelo Estado (BRASIL, 2006). Neste sentido, 

o acesso e o atendimento nos serviços do SUS é universal, sendo definido por dever do Estado, a 

prestação do atendimento à saúde de toda população brasileira.  

Embora legalmente definido e regulamentado, Travassos e Martins (2004) afirmam que o 

acesso se configura como um conceito complexo, diversas vezes empregado de forma confusa, e 

sem muita clareza na sua relação com o uso de serviços de saúde, bem como um conceito que varia 

entre autores e que muda ao longo de tempo e a partir do contexto no qual está inserido.  

No que diz respeito à utilização de serviços de saúde, para Andersen e Newman (1973), o 

acesso é apresentado como um dos elementos dos sistemas de saúde, dentre aqueles ligados à 

organização dos serviços, que se refere à entrada no serviço de saúde e à continuidade do 

tratamento. Abrange, nesse caso, a entrada nos serviços e o recebimento de cuidados subsequentes. 

Esse estudo nos possibilitou visualizar que o acesso aos serviços de saúde da PRS se dá, 

preferencialmente, pelos serviços de urgência e emergência. Os depoimentos a seguir são 

representativos dessa afirmação: 

 
Eles preferem mais esse tipo de atendimento: rápido, prático e sem vínculo. (Entrevistado 

21). 
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[...] a população de rua procura sim esse serviço, por ela não ter uma referência de unidade 

básica, quando elas necessitam elas vêm, ou por vontade própria ou vem através do SAMU 

(Entrevistado 26). 

 

 As falas nos possibilitam inferir que, de um modo geral, os serviços de urgência e 

emergência se constituem na principal, e talvez única, porta de entrada nos serviços de saúde para a 

PSR. Desse modo, esses serviços se revelam mais acessíveis que a Atenção Básica, que 

historicamente tem se constituído como a principal porta de entrada aos serviços de saúde. De igual 

modo, sinalizam para a fragilidade da Atenção Básica em identificar essa população e reconhecê-la 

como usuária de todos os serviços que compõe a rede de atenção à saúde, independente, de moradia 

e área adscrita. 

O uso de serviços pode ser uma medida de acesso, mas não se explica apenas por ele. A 

despeito de o acesso ser um importante determinante do uso, o uso efetivo dos serviços de saúde é 

definido, considerando questões relativas ao contexto, a área geográfica, a qualidade do serviço 

prestado e a resposta às necessidades. De igual modo, a continuidade desse serviço, por vezes, é 

determinada por situações distintas daquelas que definem a entrada na rede de atenção à saúde, o 

que implica na análise das demandas nas suas particularidades.  

Mas o uso desses serviços pressupõe documentos e cadastros para que se realize o processo 

de identificação e vinculação dos procedimentos executados no âmbito do SUS. Ou seja, vinculação 

dos usuários que receberam os serviços e dos profissionais que os realizaram, com descrição 

detalhada dos procedimentos. Mas, em nenhum tempo o acesso aos serviços deve estar 

condicionado tão somente aos que possuem documentações de identificação, uma vez que o acesso 

à saúde é universal e não condicionado aos parâmetros burocráticos organizativos. 

No entanto, o acesso ao serviço de saúde, por algumas vezes, está limitado a apresentação de 

documentos, registros, números de identificação, instrumentos que funcionem para quantificar, 

auxiliar e provar a quem está sendo direcionado a assistência à saúde, como podemos visualizar na 

fala a seguir: 
 

[...] os documentos necessários é o cartão do SUS, que com ele geramos as fichas de 

atendimentos, tanto da UBS, como UPA e hospitais [...] documentos são identidade e CPF; 

se por ventura a pessoa não tiver nenhum desses documentos atendemos normalmente e a 

ficha fica com falta de informações (Entrevistado 2) 

 

(...)faz o prontuário como flutuante e acolhemos e dependendo da necessidade o 

referenciamos a outro serviço, mas só se houver necessidade. E é nessa referência que a 

coisa pega, porque é necessária documentação é preciso cartão SUS para que ele entre no 

sistema de informação e marcação. (Entrevistado 6) 

 

As falas evidenciam a necessidade de documentos de identificação e de localização 

geográfica, como é o caso do cartão SUS, para o atendimento do usuário no serviço de saúde, como 

forma de respeitar a organização da burocracia interna das instituições, embora a ausência dessa 

documentação não impeça a prestação do serviço. Porém, a ausência dessa documentação impede a 

construção de um vínculo formal entre a instituição e o usuário, bem como a constituição de uma 

memória histórica desse usuário, em especial, a PSR, reforçando a sua invisibilidade nas 

instituições e, consequentemente, na sociedade.  

Brêtas, Cavicchioli e Rosa (2005) afirmam que a (des)organização interna dos serviços de 

saúde e as contradições do Sistema Único de Saúde que, ao mesmo tempo que defende a equidade e 

universalidade do atendimento, exige dos usuários comprovação de moradia para definir base 

territorial. Exigir documentação do povo de rua, muitas vezes, implica em bloquear o seu acesso aos 

serviços de saúde, rompendo, assim, com os princípios previstos na legislação do SUS.  
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Corroborando com o debate, Malta (2011) refere-se ao acesso com equidade como 

superação de desigualdade em determinado contexto histórico e social, evitando-se consideradas 

injustiças quando as necessidades diferenciadas da população são atendidas por meio de ações 

governamentais também diferenciadas. Princípio, por vezes, ausente nos serviços de saúde, seja por 

desconhecimento profissional, ou por falta de incentivo dos gestores. O fragmento, a seguir, é 

representativo dessa afirmação. 
 

Como não existe uma assistência diferenciada ou registros diferenciados, para todos que 

buscam o atendimento no PS do hospital, [todos] tem a mesma ficha de atendimento, os 

mesmos impressos, então é o mesmo atendimento. (Entrevistado 7) 

 

A fala evidencia, que o acesso ao serviço de saúde homogeneíza as pessoas e uniformiza o 

atendimento. Paiva (2015) afirma, que a iniciativa de reorganizar os serviços de saúde demanda 

análises constantes, dada a complexidade que envolve a População em Situação de Rua em requerer 

a superação de ações isoladas a fim de atingir os determinantes de seu processo saúde-doença. Tal 

iniciativa deve considerar que as necessidades são diferentes e, portanto, requerem 

recursos/métodos também diferenciados para sua satisfação. Para preservar o direito de todos à 

saúde, as políticas devem ser universais e buscar o atendimento integral e equânime das 

necessidades (BARATA, 2008). As possibilidades de atenção à saúde da PSR estão e estarão 

distantes de propostas focalizadas de distribuição de medicamento, realização de curativos ou 

cirurgias emergenciais.  

Porém, o acesso aos serviços de saúde, em especial da PSR, não é materializado a partir das 

redes de atenção à saúde, conforme preconiza o SUS.  
 

 

Não, da UPA não, até porque isso fica muito para as unidades básicas de saúde. Isso é um 

serviço mesmo das unidades. A UPA já trabalha de outra forma, não tem como trabalhar 

aquele público específico não (Entrevistado 26). 

 

Não temos nenhuma ação a esse público, porque não é nossa (Unidade Básica de Saúde) 

demanda [...] (Entrevistado 17) 

 

Essas falas são preocupantes, pois evidenciam a desresponsabilização da rede de serviços de 

saúde por esse usuário. A organização dos serviços em rede pressupõe um desenho horizontal de 

atenção à saúde, onde todos os serviços são igualmente responsáveis pelo atendimento à demanda 

dos usuários. Assim, nas redes de atenção à saúde não há uma hierarquia entre os diferentes pontos 

de atenção à saúde, mas a conformação de uma rede horizontal de espaços de atenção à saúde de 

distintas densidades tecnológicas e seus sistemas de apoio, sem ordem e sem grau de importância 

entre eles. Todos os espaços de atenção à saúde são igualmente importantes para que se cumpram 

os objetivos das redes de atenção à saúde; apenas se diferenciam pelas diferentes densidades 

tecnológicas que os caracterizam (OLIVEIRA et al., 2004). 

Essa preocupação acentua-se quando essa desresponsabilização ocorre entre serviços 

públicos afins, conforme visualizamos na fala a seguir:  

 
“O morador de rua, quem deveria cuidar disso aí é a ação social, deveria buscar uma 

maneira, uma forma, aliás, eu acho que eles fazem isso, mas eles tornam a voltar para a 

rua (Entrevistado 28). 

 

Esses depoimentos traduzem um quadro de desatenção à saúde da PSR e delineia a 

necessidade de abordagens com essa população, sendo necessário que introduzam em suas 
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formulações a preocupação em assegurar a equidade no acesso aos serviços de saúde (PAIVA, 

2015).  

Paiva (2015), afirma ainda que a materialização do SUS é um esforço em prol de uma 

prática social que amplie os limites do exercício da cidadania, mantendo a ideia de que a saúde é 

dever do Estado e direito de todos de forma veemente. E isso significa se contrapor à concepção 

atualmente imposta, de acordo com a qual o acesso aos serviços de saúde está limitado por entraves 

presentes no cotidiano da população em situação de rua que procura fazer uso desses serviços.  

Podemos apreender que, o acesso, compreendido como entrada e permanência nos serviços 

de saúde, em geral, está sendo negado a PSR, uma vez que, lhe é garantida a entrada, mas a 

continuidade do atendimento à demanda que originou a sua entrada no serviço, bem como a 

resposta às suas reais necessidades, está sendo inviabilizada pela burocratização interna dos 

serviços de saúde que é incoerente com o princípio da universalização do acesso. 

Podemos apreender ainda que, embora os serviços, objeto de estudo, façam parte de uma 

rede que deveria assegurar o acesso universal, equânime e integral, não estão organizadas como tal, 

em especial, para responder as demandas da PSR com todas as suas especificidades. As 

responsabilidades não são compartilhadas, mas transferidas de uma instituição para outra, numa 

postura de desrespeito ao SUS como uma conquista da sociedade e uma política pública de 

inclusão.   

 

Identificando os nós: dificuldades da PSR para o acesso universal aos serviços de saúde. 

 

A realidade da população em situação de rua é caracterizada por dificuldades, tais como sair 

da situação de rua, concretizar os direitos fundamentais, e, cada vez mais recorrente, sobreviver a 

violência. A situação de rua estabelece na vida do indivíduo um ciclo: desemprego, falta de um lar, 

falta de condições de estar fisicamente apresentável – limpo e alimentado - por estas questões há 

impossibilidade de permanecer em um emprego formal e fixo, o que acentua a instabilidade, os 

problemas emocionais e de drogadição (SANTOS; GOMES, 2012). 

Além dessas, percebemos outras dificuldades relativas ao acesso aos serviços de saúde, em 

decorrência da burocratização no atendimento, à falta de cartão SUS, devido à falta de endereço 

fixo, acentuando a impossibilidade de formação de vínculo serviço-usuário, conforme podemos 

visualizar no depoimento a seguir. 

 
Às vezes, ele não possui documentação... Às vezes, por exemplo, ele apresenta 

determinada doença certo? Que precisa ter um acompanhamento, aí como ele não tem 

residência fixa, às vezes isso dificulta porque, assim, a gente poderia estar entrando em 

contato com aquela unidade mais próxima(...)Precisa dá prosseguimento, aí essa é uma 

dificuldade, porque como ele não tem uma residência fixa aí fica mais difícil assim, de 

localização, porque um dia ele está aqui, outro dia, ele está em outro canto. 

(Entrevistado 27) 

 

 Pelo excerto, podemos perceber a dificuldade produzida pela burocratização para o acesso a 

rede de serviços de saúde, se traduzindo em um aspecto limitador para esse acesso. Além dessa 

dificuldade, o estudo nos possibilitou identificar, ainda, o número reduzido de profissionais de 

saúde nas instituições investigadas. 

 
A maior dificuldade é a quantidade de profissionais para suprir a demanda da unidade, 

são muitas famílias para poucos profissionais de saúde como vamos ter tempo de 

procurar essas pessoas de rua? [...] Às vezes também é como os profissionais não 

dessem muito valor a essa pessoa da rua (Entrevistado 9) 
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A fala nos possibilita inferir por um lado que, existe um número insuficiente de 

trabalhadores para dar conta de uma demanda formalmente institucionalizada por meio de um 

cadastro, por outro lado, esse quantitativo torna-se ainda mais insuficiente no momento em que 

aumenta a demanda com a PSR. Ademais, essa população não é priorizada pelo serviço de saúde 

pelos estereótipos que carrega consigo e por ser uma população “extra”, “flutuante”, “avulsa” que, 

portanto, “desorganiza” a ordem instituída, provocando uma desestabilização nos saberes e práticas 

cristalizados pelos profissionais de saúde. 

Alguns profissionais de saúde responsabilizam a dificuldade de acesso à rede de serviços de 

saúde da PSR a própria pessoa em situação de rua, sem perceber que a assistência à saúde não 

depende unicamente do usuário, mas de todo o sistema político-socioeconômico no qual está 

inserido os serviços de saúde. 
 

Com toda certeza é um usuário muito dificultoso, porque a ACS pode encontrar ele em 

uma rua hoje e manhã não sabe mais onde ele está, ele não está nem aí [...] É muito 

difícil formar um vínculo com esse usuário (Entrevistado 12) 

 

Essa fala evidencia um desafio a ser enfrentado pelo serviço de saúde no que diz respeito a 

necessidade de apropriação das características da população em situação de rua para organizar os 

serviços, considerando as suas especificidades. Portanto, é o serviço que precisa se adequar a 

condição de vida, trabalho e as demandas da PSR e não o contrário. E, dessa forma, possibilitar a 

construção de um vínculo com esse usuário. 

Contribuindo com discussão, Lima e Schimith (2004) acrescentam que o vínculo entre 

profissional-usuário estimula a autonomia e a cidadania, promovendo sua participação durante a 

prestação de serviço. Para Campos (1997), o vínculo entre os usuários e o serviço de saúde amplia a 

eficácia das ações de saúde e favorece a participação do usuário durante a prestação da assistência, 

os espaços dos serviços de saúde devem ser utilizados para a construção de sujeitos autônomos, 

tanto profissionais quanto usuários, uma vez que não há construção de vínculo quando o usuário 

não é reconhecido na condição de sujeito, que fala, julga e deseja. 

Outra dificuldade, diz respeito ao pouco conhecimento que a PSR tem sobre a organização 

do serviço de saúde, conforme a fala a seguir: “a maior dificuldade é o desconhecimento da 

população quanto ao próprio serviço. Eles entenderem que aqui é só urgência e emergência” 

(Entrevistado 25). Esta fala traduz um nó crítico para todos os usuários do SUS, em particular da 

PSR, no que diz respeito ao acesso a informação. Travassos e Castro (2008) discutem que a 

informação possibilita aos usuários dos serviços de saúde uma maior facilidade na utilização dos 

serviços, entendendo qual serviço recorrer mediante as suas necessidades de saúde, percebendo que 

as desigualdades sociais no acesso à saúde variam entre os grupos populacionais de acordo com o 

grau de informação que eles possuem. 

Essa (des)informação não se restringe aos usuários, mas também aos próprios profissionais 

da rede, quando estes afirmam que não existe política para PSR, conforme fala a seguir: “Mas em 

linhas gerais, não temos políticas para essa população de rua, não existe, e se existem não 

funcionam” (Entrevistado 6). O desconhecimento da existência de política para PSR, legalmente 

instituída desde em 2009, é preocupante. Essa preocupação acentua-se por tratar-se de trabalhadores 

que compõem a rede SUS, que tem por base os princípios da universalidade, integralidade e 

equidade, que já asseguram o acesso da PSR, não necessitando, sequer, de políticas especificas para 

esta população. Em outras palavras, o SUS com seus princípios e diretrizes, expressos na 

Constituição, asseguram a saúde como direito de todos e dever do Estado. Significa, pois, 

reconhecer a PSR como detentora desse direito de cidadania. 

Estruturar serviços públicos, em particular os de saúde, requer políticas e um conjunto de 

práticas, que supram as necessidades desses vários grupos e uma capacidade de refletir sobre a 
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condição dos diversos segmentos sociais, objetivando a efetividade e a eficácia social. Dessa forma, 

os processos de exclusão e inclusão social devem ser pensados e, a partir disso, podem ser 

organizadas práticas no interior dos serviços públicos nas diversas áreas sociais, com a criação de 

novas formas de articulação em rede, transformando as organizações técnico-administrativas de 

modo que elas possam incorporar esses segmentos populacionais em suas necessidades e demandas 

(CARNEIRO JR. 2006). 

Diante do exposto, podemos apreender que existem inúmeras dificuldades para assegurar o 

acesso da PSR à rede de serviços de saúde, acesso esse compreendido não apenas como a chegada 

ao serviço, mas também, como a garantia na continuidade de seu atendimento para responder a suas 

reais necessidades sociais. No entanto, a PSR somente consegue chegar ao serviço, em especial de 

urgência e emergência, se constituindo em um desafio para a gestão, trabalhadores e usuários dos 

serviços de saúde, uma vez que, questiona o SUS como política pública inclusiva.  
 

CONCLUSÃO 

 

O estudo nos possibilitou apreender, que embora a PSR esteja presente na sociedade, ela é 

invisível aos olhos do serviço de saúde, e consequentemente, dessa própria sociedade. É 

reconhecida pelos estereótipos e estigmas construídos pela sociedade capitalista que tem um padrão 

definido do que sejam os modos de andar a vida.  Ressaltamos que a população em situação de rua é 

produto do estado neoliberal, mas ao mesmo tempo, é ameaça para esse próprio estado, uma vez 

que vive à margem das políticas sociais e põe em cheque um determinado padrão de sociabilidade e 

de produção social. 

Diante dessa invisibilidade, o acesso, compreendido como entrada e permanência nos 

serviços de saúde, em geral, está sendo negado a PSR, uma vez que, lhe é garantida a entrada, mas o 

prosseguimento do atendimento à demanda que originou a sua entrada no serviço, bem como a 

resposta às suas reais necessidades, estão sendo inviabilizados pela burocratização interna dos 

serviços de saúde que é incoerente com o princípio da universalização do acesso. 

Essa incoerência aprofunda-se no momento em que, embora os serviços, objeto de estudo, 

façam parte de uma rede que deveria assegurar o acesso universal, equânime e integral, não estão 

organizadas como tal, em especial, para responder as demandas da PSR com todas as suas 

especificidades. As responsabilidades não são compartilhadas, mas transferidas de uma instituição 

para outra, se constituindo em um desafio para a gestão, trabalhadores e usuários dos serviços de 

saúde, uma vez que questiona o SUS como uma conquista da sociedade e uma política pública de 

inclusão.   
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O CUIDADO A PESSOAS COM LESÕES CUTÂNEAS: ASPECTOS 

RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO CURRICULAR NA FORMAÇÃO 

ACADÊMICA DE ENFERMAGEM 

 

Ana Clara Bezerra de Melo1; Roberta Kaliny de Souza Costa2 

 

RESUMO: Objetivou-se investigar o planejamento curricular sobre o ensino do cuidado 

de enfermagem a pessoa com lesão cutânea no curso de graduação em enfermagem do 

Campus Caicó/UERN. Pesquisa descritiva, documental, com abordagem quanti-

qualitativa, realizada com o Projeto Pedagógico do Curso - PPC e 15 programas de 

disciplinas, em janeiro de 2015. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário, 

contendo dez questões para identificar como o ensino sobre o tema é planejado no curso. 

Os dados obtidos foram tabulados, analisados e discutidos de acordo com o referencial 

teórico da pesquisa. Os resultados evidenciaram a adequação do planejamento de ensino 

do curso acerca do cuidado a pessoas com feridas, que contemplou os dez (100%) 

aspectos avaliados no PPC e programas de disciplinas. Os conteúdos sobre o tema se 

encontraram transversalmente distribuídos nos componentes da matriz curricular, com 

abordagem explicita na disciplina de semiologia e semiotécnica, enfocando a ferida e seu 

tratamento. Na maioria dos planos de ensino, verificou-se falta de especificidade na 

descrição das estratégias de ensino-aprendizagem e da avaliação, abordagem conteudista 

e poucas oportunidades práticas, envolvendo a prevenção e tratamento de lesões. O 

currículo do curso de enfermagem contempla aspectos relevantes acerca do cuidado à 

pessoa com ferida, embora aponte a necessidade de melhorias que busquem maiores 

oportunidades para integração entre teoria e prática e construção de metodologias ativas 

de aprendizagem pelos componentes curriculares, para repercutir no perfil profissional 

que se deseja formar. 

 

PALAVRAS- CHAVE: Cuidados de enfermagem; Feridas e ferimentos; Educação em 

Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

  

 As pessoas com feridas ou lesões de pele, um dos problemas cutâneos mais 

frequentes nos serviços de atenção à saúde (MORAIS; OLIVEIRA; SOARES, 2008), 

requerem cuidados adequados de diagnóstico e tratamento, que devem ser prestados por 

profissional de enfermagem qualificado para intervenção no processo de restauração da 

integridade e função cutânea, como uma das prerrogativas para assistência de qualidade 

e livre de riscos.  

 O enfermeiro desempenha um papel de extrema relevância no cuidado a pessoas 

com feridas, tendo maior contato com esses pacientes em todos os cenários da saúde, 

                                                           
1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Campus Caicó, UERN. E-mail: 
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2 Docente do Curso de Graduação em Enfermagem, Campus Caicó, UERN. E-mail: robertakaliny@uern.br 
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diagnosticando, acompanhando a sua evolução, executando curativos, orientando e 

supervisionando a equipe de enfermagem (TORRES et al., 2011). Desse modo, esse 

profissional deve deter domínio dos procedimentos assistenciais e receber formação para 

realizar atribuições da sua competência, no que diz respeito ao cuidado desses usuários 

dos serviços (BENEVIDES et al., 2012).  

 Nessa perspectiva, a aproximação do processo de formação do enfermeiro com os 

conteúdos e práticas de cuidado ao portador de lesões cutâneas deve ser expressa nos 

projetos pedagógicos e componentes curriculares dos cursos de enfermagem em cada 

instituição, desenvolvendo mecanismos que garantam a qualificação de profissionais da 

área e repercutam positivamente na atenção às necessidades de saúde de lesionados. 

 A organização curricular, os conteúdos e programas desenvolvidos no curso de 

graduação definem as estratégias que sustentam o modelo de ensino e revelam a 

intencionalidade do perfil profissional a ser formado para atuação nesse âmbito. 

 A visão curativista, fragmentada e superespecializada difundida no modelo 

hegemônico de atenção à saúde, marcadamente presente na formação dos profissionais 

do setor (BRACIALLI; OLIVEIRA, 2011), orientou a assistência ao portador de ferida 

para o diagnóstico, a descoberta produtos e técnicas de tratamento das lesões, a divisão 

do indivíduo em partes com a consequente valorização do ferimento. 

 Estes aspectos associados ao planejamento curricular para o ensino do cuidado a 

pessoas com feridas nos cursos de graduação em enfermagem podem influenciar a 

aquisição de competências e habilidades pelos graduandos, determinando a existência de 

deficiências importantes no domínio de conteúdos e técnicas fundamentais na assistência 

integral à saúde de pessoas com feridas, tais como dificuldades relacionadas à insegurança 

na avaliação clínica do lesionado, ao desconhecimento sobre substâncias e produtos 

utilizados no tratamento do ferimento (SALOMÉ; ESPÓSITO, 2008; SANTOS et al, 

2010). 

 Sendo assim, a presente proposta de trabalho tem como objeto de estudo o 

planejamento curricular a respeito do cuidado a pessoas com feridas, do Curso de 

Enfermagem do Campus Caicó, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 

UERN, propondo-se buscar resposta para a seguinte questão de pesquisa: Como o ensino 

sobre o cuidado à pessoa com ferida está sendo planejado no Curso de Graduação em 

Enfermagem do Campus Caicó/UERN? 

 Pressupõe-se que o ensino não está adequadamente planejado no curso de 

graduação em estudo, prevalecendo os conteúdos com enfoque na ferida e seu tratamento, 

a falta de transversalidade e interação teoria-prática na abordagem do tema pelos 

componentes curriculares, desconsiderando os aspectos socioeconômicos, cultural e de 

saúde do lesionado, bem como a participação da família no processo de recuperação. 

 O estudo busca fornecer subsídios relevantes ao aprimoramento do Projeto 

Pedagógico de Curso - PPC da instituição de ensino, na perspectiva da construção e 

reconstrução de estratégias pedagógicas, que superem os limites antepostos à 

conformação do perfil profissional almejado e necessário à melhoria na assistência à 

pessoa com feridas. Além disso, a concretização dessa pesquisa oferece especial 

contribuição à enfermagem, na medida que apresenta elementos para discussões do 
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processo ensino-aprendizagem e habilitação do enfermeiro para o cuidado de feridas, 

incrementando as fontes de estudo e pesquisas sobre a temática. 

 Para tanto, propôs-se realizar o estudo com o objetivo de identificar como o ensino 

do cuidado de enfermagem à pessoa com ferida está sendo planejado no curso de 

graduação em enfermagem do Campus Caicó/UERN.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Estudo de natureza descritiva, com abordagem quanti-qualitativa realizado em 

janeiro de 2015 junto ao Curso de Graduação em Enfermagem, sediado em Caicó/RN, 

campi avançado integrante da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN.  

 A avaliação do planejamento de ensino sobre o cuidado de enfermagem a pessoas 

com lesões cutâneas no curso de graduação foi guiada pela pesquisa documental sobre o 

PPC e quinze programas dos componentes curriculares que abordam conteúdos e práticas 

acerca do tema. 

 A pesquisa documental é uma importante fonte de informação que possibilita o 

reconhecimento dos aspectos de natureza legal, científica, política e cultural, envolvidos 

com o objeto de estudo. Esta se caracteriza como uma fonte de coleta de dados que se 

restringe aos documentos, escritos ou não, contemporâneos ou retrospectivos, 

constituindo o que denominamos de fontes primárias (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

 Para a coleta de dados foi utilizado um questionário estruturado contendo dez 

questões selecionadas com o objetivo de identificar como o ensino sobre o cuidado a 

pessoas com feridas está sendo planejado no curso em estudo. Salienta-se que este 

instrumento foi submetido, junto com o projeto de pesquisa, ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP/HUOL), sendo aprovado 

mediante parecer nº 181.037.   

O questionário foi elaborado com base em normativas contidas nas Diretrizes 

Curriculares dos Cursos de Graduação em Enfermagem (BRASIL, 2001) e no 

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação (BRASIL, 2006). As questões foram 

elaboradas de modo a permitir a opção por uma entre duas respostas - "Sim" e "Não" - na 

pesquisa documental realizada sobre o Projeto Pedagógico e Programas dos Componentes 

Curriculares do Curso. Algumas questões ainda pedem complementação, de modo a 

caracterizar melhor as respostas "Sim" ou "Não" assinaladas. 

Após construído o instrumento foi avaliado por um conjunto de 21 enfermeiros 

docentes de diversas instituições formadoras, com experiência na assistência e no ensino 

sobre feridas. Esses foram selecionados a partir dos seus currículos publicados na 

Plataforma Lattes para apreciarem cada uma das questões e o questionário em seu 

conjunto com relação aos critérios: utilidade/pertinência, consistência, objetividade, 

simplicidade, viabilidade de execução, atualização, precisão, vocabulário, clareza e 

sequência instrucional dos tópicos. A relevância do instrumento foi obtida pela 

concordância intraobservadores e interobservadores por meio do Coeficiente Kappa (K) 

(FONSECA; SILVA; SILVA, 2007) e Índice de Validade de Conteúdo (IVC) 

(ALEXANDRE; COLUCCI, 2011). 
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 A pesquisa documental foi realizada nas dependências da instituição de ensino. 

Inicialmente, foi marcada uma reunião com o chefe do departamento de enfermagem, na 

qual se informou sobre os detalhes da investigação e foi solicitado o acesso aos 

documentos analisados no estudo. 

 Para avaliar a variável planejamento curricular sobre o cuidado a pessoas com 

lesões cutâneas foram definidos os escores (0) e (1) acerca dos aspectos avaliados no PPC 

e programas de disciplinas que abordam conteúdos e práticas acerca do tema. O 

planejamento curricular observado foi classificado como adequado quando a soma dos 

itens avaliados foi ≥ 7 (70%); e inadequada quando < 7 (70%). Assim, a adequação foi 

medida pela gradação de escores das respostas, utilizando-se como parâmetro os critérios 

adotados pelo sistema educacional formal de rendimento acadêmico/escolar, que atribui 

média de aprovação com rendimento igual ou superior a 70% de aproveitamento. 

 As variáveis categóricas do instrumento foram analisadas e discutidas com base 

no referencial teórico da pesquisa.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise do PPC e dos programas de disciplinas evidenciou a adequação do 

planejamento curricular do curso acerca do cuidado a pessoas com feridas que 

contemplou os dez (100%) aspectos avaliados a partir do instrumento de coleta de dados 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1. Aspectos sobre o ensino do cuidado a pessoas com lesões cutâneas avaliados 

no PPC e nos programas de disciplinas e o seu respectivo resultado de avaliação. 

Caicó/RN, 2015. 

Questões para avaliação do PPC e Programas de disciplinas do curso 

de enfermagem 

Resposta 

1. Existe articulação dos componentes curriculares que contemplam 

os conteúdos sobre o cuidado à pessoa com lesão cutânea com a proposta 

pedagógica do curso? Descrever como ocorre essa articulação entre os 

componentes e a proposta pedagógica do curso. 

(   )  Não  

  ( x ) Sim 

2. Os componentes curriculares básicos/fundamentais são integrados 

e articulados com os componentes curriculares profissionalizantes da 

enfermagem que abordam os conteúdos sobre o cuidado à pessoa com lesão 

cutânea? Descrever como ocorre a integração dos componentes 

curriculares fundamentais e profissionalizantes. 

(   ) Não  

  ( x ) Sim 

3. Os conteúdos curriculares (teoria e experiências práticas) que 

contemplam o cuidado a pessoas com lesões cutâneas são transversalmente 

distribuídos de modo que se encontram presentes nos períodos (ou etapas) 

iniciais, intermediários e finais do curso?  Descrever como os conteúdos 

curriculares se encontram distribuídos nos períodos ou etapas do curso. 

(   ) Não  

  ( x ) Sim 

4. Os conteúdos curriculares acerca do cuidado a pessoas com lesões 

cutâneas são coerentes com a preparação do aluno para exercer suas 

competências e habilidades nas diferentes realidades? Descrição dos 

conteúdos. 

(   )  Não  

( x )  Sim 
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5. Os componentes curriculares que contemplam os conteúdos sobre o 

cuidado à pessoa com lesão cutânea enfocam a teoria e a prática de forma 

integrada na abordagem do tema? 

(   )  Não  

( x )  Sim 

6. Nos componentes curriculares que contemplam os conteúdos sobre 

o cuidado à pessoa com lesão cutânea é prevista a utilização de 

metodologias de ensino diversificadas que facilitam o ensino-

aprendizagem e oportunizam a participação, discussão dos discentes? 

Quais? 

(   )  Não  

( x )  Sim 

7. Nos componentes curriculares que contemplam os conteúdos sobre 

o cuidado à pessoa com lesão cutânea é prevista a utilização de 

instrumentos diversificados de avaliação da aprendizagem dos discentes, 

baseado nas competências cognitivas, afetivas e psicomotoras? Quais? 

(   )  Não  

( x )  Sim 

8. Nos componentes curriculares que contemplam os conteúdos sobre 

o cuidado à pessoa com lesão cutânea é prevista a utilização de ambientes 

de aprendizagem diversificados (ambulatório, unidades básicas de saúde, 

hospitais, laboratório, comunidade, etc.) para o ensino do tema? Quais?  

(   )  Não  

( x )  Sim 

9. São previstas atividades complementares que possam contemplar os 

conteúdos curriculares acerca do cuidado a pessoas com lesões cutâneas? 

Quais? 

(   )  Não  

( x )  Sim 

10. A proposta pedagógica do curso contempla a realização de estágios 

curriculares profissionalizantes nos diferentes cenários da prática 

profissional, nos quais o discente poderá atuar no cuidado a pessoas com 

lesões cutâneas, considerando contextos e demandas de saúde? 

(   )  Não  

( x )  Sim 

 

Numa visão geral sobre o ensino de graduação, quanto à inserção do tema 

referente ao cuidado à pessoa com ferida, foram identificadas 15 disciplinas que abordam 

os conteúdos, de forma direta ou indireta, entre as quais podem ser mencionadas: 

Biologia, Morfologia, Processos Fisiológicos, Patologia Geral, Bioagentes Patogênicos, 

Bases de Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem, Enfermagem e Processos 

Terapêuticos, Atendimento Pré- Hospitalar, Enfermagem no Processo Saúde/Doença da 

Criança e do Adolescente, Enfermagem no Processo Produtivo, Enfermagem no Processo 

de Reprodução Humana, Enfermagem no Processo Saúde/Doença do Adulto, 

Enfermagem no Processo Saúde/Doença da Terceira Idade, Estágio Curricular 

Supervisionado III, Estágio Curricular Supervisionado IV. 

As disciplinas citadas que contemplam os conteúdos sobre feridas estão inseridas 

em diferentes áreas da formação em enfermagem e distribuídas em todos os períodos do 

curso, porém somente a disciplina de Semiologia e Semiotécnica contemplou o tema no 

plano de ensino, de forma direta e explícita, com enfoque na lesão e seu tratamento.  

Outros estudos envolvendo o processo ensino-aprendizagem no cuidado da 

pessoa com lesões cutâneas também apontam o destaque do referido componente 

curricular na abordagem deste conteúdo (NOVATO; CARVALHO, 2000; SANTOS et 

al, 2010; SANTOS et al, 2014). Porém, é importante destacar que mesmo não estando 

inseridos de forma explícita na programação das várias disciplinas e atividades 

curriculares, os conteúdos devem ser contemplados na construção do perfil profissional, 

respaldando a atuação do futuro enfermeiro no cuidar de feridas, dotando-o com 
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competências, habilidades e autonomia para realizar esse cuidado, durante o seu processo 

de formação. 

 Na avaliação do PPC de enfermagem se identificou que o objetivo do curso é 

promover a formação de profissionais competentes, críticos e criativos, para o exercício 

da cidadania, além de produzir e difundir conhecimentos científicos, técnicos e culturais 

que contribuam para o desenvolvimento sustentável da região e do país (UERN, 2010).  

O PPC é o documento de referência das ações e das decisões de um curso, que 

define a identidade formativa nos âmbitos humano, científico e profissional, as 

concepções pedagógicas e as orientações metodológicas e estratégicas para o ensino, a 

aprendizagem e sua avaliação, o currículo e a estrutura acadêmica do seu funcionamento 

(CARVALHO et al., 2014).  

A análise dos programas de disciplinas que congregam os conteúdos sobre o 

cuidado à pessoa com lesão cutânea permitiu visualizar a existência de articulação com a 

proposta pedagógica do curso, que apresentam coerência no que tange às características 

do perfil do egresso, aos conteúdos abordados nos ementários e a metodologia (prática-

teoria-prática) adotada no processo de ensino-aprendizagem. 

 Os conteúdos sobre o cuidado à pessoa com ferida se encontram distribuídos nos 

diferentes componentes curriculares gerais das áreas biológicas e humanas, integrados e 

articulados às disciplinas específicas da área da saúde/enfermagem na forma de pré-

requisitos. 

 Essa forma de organização curricular deve permitir que os conteúdos estudados 

nas disciplinas (patologia, farmacologia, anatomia, histologia, fisiologia, etc.) introduzam 

e fundamentem os pressupostos teóricos, sirvam de ponte entre as ciências básicas e a 

prática clínica, auxiliando na construção das competências para o exercício da 

enfermagem. Entretanto, a realidade que se revela, muitas vezes, expressa a dificuldade 

que discentes e docentes apresentam para articular conhecimentos prévios, os conteúdos 

e práticas de diversas disciplinas, para a construção de um conhecimento único, próprio, 

integral (PEREIRA; TAVARES, 2010). 

 Em relação aos conteúdos curriculares (teoria e experiências práticas) que 

contemplam o cuidado a pessoas com ferida, percebeu-se que são transversalmente 

distribuídos, de modo que se encontram presentes nos períodos iniciais, intermediários e 

finais do curso.  

Do primeiro ao terceiro período os conteúdos propõem fornecer ao aluno 

conhecimentos teórico-práticos essenciais, considerando as formas micro e 

macroscópicas dos tecidos, órgãos e sistemas do organismo humano, anatomia, fisiologia 

da pele e da cicatrização, avaliação e tratamento de feridas, materiais e produtos utilizados 

em curativos, infecções, inflamação e reparação, alterações locais da circulação 

sanguínea, hemorragia e necrose, distúrbios do crescimento e diferenciação celular, 

biossegurança, precauções padrão, higiene pessoal, atividade e mobilidade do paciente. 

 Do quarto ao sexto período o objetivo é fundamentar o aluno quanto aos processos 

técnicos que subsidiam o intervir do enfermeiro a partir dos achados clínicos, na saúde 

individual e coletiva e construir as competências necessárias para a atuação nas situações 

de urgência e emergência, que consistem em avaliação e tratamento do paciente em 

situações de trauma, alimentação e orientação nutricional na infância e adolescência, 
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assistência à criança e ao adolescente com problemas clínicos nos diferentes sistemas, 

biossegurança, precauções padrão.  

Por fim, do sétimo ao nono período são contemplados assuntos como: incisões 

cirúrgicas, cuidados com feridas cirúrgicas e drenos, infecções, assistência ao adulto e 

idoso com problemas clínicos nos diferentes sistemas, avaliação e tratamento de feridas, 

materiais e produtos utilizados em curativos, assistência à criança e ao adolescente com 

problemas clínicos nos diferentes sistemas, biossegurança, precauções padrão, higiene 

pessoal, atividade e mobilidade do paciente.   

O conjunto de todos os conteúdos abordados durante a formação no curso 

considera domínios referentes à avaliação do paciente e de seu ferimento, ao diagnóstico 

e tratamento da ferida, apontando para a preparação do discente de enfermagem com 

competências e habilidades, para atuar no cuidado à pessoa com lesão em diferentes 

realidades. Entretanto, a complexidade de fatores envolvidos na etiologia e resolução de 

problemas da pele está fazendo da atenção integral uma premissa essencial para o alcance 

do sucesso no tratamento de feridas, adotando uma visão unitária do sujeito, considerando 

a sua individualidade e qualidade de vida, além do cuidado com o seu ferimento.  

A assistência à saúde desses usuários dos serviços abrange um conjunto de 

medidas preventivas, diagnósticas e terapêuticas, exigindo o respaldo de diretrizes e 

protocolos clínicos, padronizando, orientando e sistematizando as atividades de 

avaliação, diagnóstico, planejamento e implementação do tratamento, evolução e 

reavaliação das condutas e trabalho educativo permanente, envolvendo a equipe de saúde, 

os pacientes, familiares e cuidadores (DANTAS; TORRES; DANTAS, 2011).  

 Neste sentido, a abordagem do cuidado integral à pessoa com ferida vai requerer 

um ensino articulado à realidade, que integre o saber e o fazer, a teoria e a prática, como 

estratégia para criar, expandir e dinamizar o conhecimento, sugestão de como este 

conteúdo deve ser trabalhado na graduação para tornar também a aprendizagem 

significativa.  

 A este respeito, é relevante perceber que dentre os componentes curriculares que 

abordam o conteúdo sobre lesões no curso, a disciplina de Semiologia e Semiotécnica se 

destaca por concentrar o enfoque teórico-prático. Este resultado corrobora com estudos 

que apontam a falta de oportunidades práticas e a desarticulação dos momentos teóricos 

e práticos nas situações de aprendizagem, como críticas feitas por estudantes de 

enfermagem, nas investigações acerca de seus conhecimentos na área de prevenção e 

tratamento de lesões (CARVALHO et al, 2007; SANTOS et al, 2010). 

Na formação acadêmica em saúde, e em particular na enfermagem, a fragilidade 

envolvendo falta de sintonia entre teoria e prática pode comprometer as oportunidades de 

aprendizado dos conteúdos, predispondo prejuízos na qualidade do processo formativo e 

assistencial do enfermeiro (FONTES; LEADEBAL; FERREIRA, 2010). 

 No estudo a partir dos planos de ensino, verificou-se a utilização de metodologias 

de ensino diversificadas que facilitam o ensino-aprendizagem e oportunizam a 

participação, discussão dos discentes, bem como o emprego de diferentes instrumentos 

para avaliação da aprendizagem dos alunos, baseado nas competências cognitivas, 

afetivas e psicomotoras.  
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 As metodologias de ensino em uso consistiam em demonstração, simulação, 

leituras e solução de problemas, enquanto os instrumentos de avaliação referiam-se à 

avaliação escrita, oral e prática, havendo diferença nas estratégias utilizadas pelas 

disciplinas que trabalhavam com os conteúdos das ciências básicas e as envolvidas com 

a prática clínica. Percebeu-se que nas primeiras houve uma tendência na utilização de 

metodologias e instrumentos de avaliação tradicionais no processo de ensino-

aprendizagem, tal com aulas expositivas e provas escritas.  

Durante muito tempo a formação profissional em saúde tem sido influenciada por 

um modelo fragmentado e reducionista de educação, baseado em metodologias de ensino- 

aprendizagem conservadoras, restrito à reprodução do conhecimento, na transmissão de 

conteúdos pelo professor e na atitude passiva e receptiva do aluno (COTTA et al, 2012).  

A necessidade de adequação à perspectiva da integralidade na formação, de 

preparação profissional com a capacidade de contextualizar e resolver problemas de 

saúde, impulsionou a adoção de mudanças em algumas instituições de ensino, que 

passaram a adotar novas metodologias de ensino, com o intuito de inovar e melhorar o 

processo ensino-aprendizagem dos seus cursos (ALBUQUERQUE et al, 2008).  

Neste sentido, metodologias ativas e diversificadas de ensino, dentre várias 

propostas, vem se configurando como uma tendência na área da educação, apontada como 

uma estratégia que permite a construção da aprendizagem significativa, abrindo espaço 

para o trabalho interdisciplinar, possibilitando tratar de maneira mais integral temas, 

conteúdos e ações (COTTA et al, 2012). Igualmente, a avaliação, parte integrante do 

processo de ensino-aprendizagem, deve lançar mão de instrumentos diversificados e 

combinados que permitam identificar o desempenho do aluno em situações de 

aprendizagem reais ou controladas, revelando diversos aspectos das competências, 

mobilizadas nas experiências de aprendizado e compatíveis com os objetivos 

educacionais propostos (DOMINGUES et al, 2010).  

A tentativa de reconfigurar o caráter conservador que opera no âmbito do processo 

ensinar-aprender na formação em saúde, dentre outros enfoques, tem buscado também 

manter relação com o movimento de diversificação dos cenários de aprendizagem para o 

ensino dos conteúdos necessários à preparação de profissionais, com as competências 

requeridas para atuar no setor saúde (ALBUQUERQUE et al, 2008). 

Nos cursos de enfermagem, os cenários de aprendizagem, geralmente, são os 

laboratórios, as salas de aula, os diferentes serviços de saúde e a comunidade. Estes 

últimos, envolvidos na discussão da relação entre ensino e trabalho, são de grande 

importância para a realização de atividades práticas (estágios e aulas práticas) da 

formação em saúde, transformação e consolidação do modelo de atenção, onde se 

explicitam os conflitos, dificuldades e estratégias da rede de cuidados vivenciados por 

profissionais e docentes, usuários e pelo próprio estudante (ALBUQUERQUE et al, 

2008). 

 No curso em estudo é prevista a utilização de ambientes de aprendizagem 

diversificados para o ensino do tema como unidades de saúde e seu território, hospital e 

laboratório, além da sala de aula. Além disso, a proposta pedagógica do curso contempla 

a realização de estágios curriculares nos diferentes cenários da prática profissional, nos 
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quais o discente poderá atuar no cuidado a pessoas com feridas, considerando contextos 

e demandas nos espaços de unidades básicas de saúde e hospital.  

Os problemas cutâneos podem estar presentes em pessoas de qualquer idade e 

seu cuidado pela enfermagem pode ser realizado nos diferentes níveis e serviços de 

atenção à saúde (MOREIRA et al, 2009). No hospital, na maioria das vezes, são atendidas 

pessoas que necessitam de tratamentos complexos para lesões de diferentes etiologias. 

Nas unidades básicas, embora a assistência prestada exija menor complexidade, 

vislumbra atendimento integral, inclusivo e universalizante, voltado para a promoção à 

saúde da coletividade, com base na construção de vínculos e a co-responsabilização do 

processo saúde-doença, envolvendo a equipe e a comunidade (TRAD; ROCHA, 2011). 

 De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, para a formação na área da 

saúde é obrigatória a inclusão do estágio supervisionado nos currículos dos cursos de 

graduação (BRASIL, 2009). A realização deste componente curricular em diferentes 

espaços, durante a formação do enfermeiro, favorece o desenvolvimento de atividades 

inerentes ao exercício profissional como planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar 

os serviços de assistência de enfermagem; realizar consulta, prescrição da assistência e 

cuidados diretos de enfermagem de maior complexidade técnica que exigem 

conhecimentos e capacidade de tomar decisões imediatas (BENITO et al, 2012). 

Esses estágios supervisionados devem estar associados às atividades 

complementares ao longo do curso que podem ser validadas como créditos para 

complementação do currículo por meio da participação em congressos, grupos de 

pesquisa e extensão, disciplinas eletivas e outras, necessárias à aquisição e ao 

aproveitamento de conhecimentos pelo estudante de enfermagem, durante a sua formação 

profissional (KLOH et al, 2014).  

Na proposta pedagógica do curso são previstas atividades complementares que 

podem contemplar os conteúdos curriculares acerca do cuidado a pessoas com lesões 

cutâneas tais como seminários, minicursos, atividades de pesquisas e produção de 

material educativo.  

A necessidade de pessoal qualificado para assistência à pessoa com ferida em 

todos os níveis de atenção, associados à deficiência no conhecimento e conduta de 

profissionais na prática assistencial, apresentam-se como desafios para os cursos de 

graduação, especialmente os da área da saúde, no que diz respeito à preparação do 

graduando, englobando não só o domínio de conteúdos e técnicas, mas também a busca 

por atualizações, tendo como referência a complexidade das situações vivenciadas.  

Nessa perspectiva, os projetos pedagógicos e componentes curriculares dos cursos 

de enfermagem em cada instituição devem ser organizados para favorecer a aproximação 

do processo de formação do enfermeiro com os conteúdos e práticas de cuidado à pessoa 

com ferida, desenvolvendo mecanismos que garantam a qualificação de profissionais para 

repercutir positivamente na atenção às necessidades de saúde desses usuários. 

 

CONCLUSÃO 

  

 A análise do ensino sobre o cuidado a pessoas com ferida realizado a partir do 

PPC e programas de disciplinas no curso de graduação em estudo, contemplou os dez 
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(100%) itens de avaliação, evidenciando a adequação do planejamento curricular de 

ensino.  

Na avaliação da abordagem do tema no currículo foram identificadas 15 

disciplinas que contemplam, de forma direta ou indireta, os conteúdos transversalmente 

distribuídos nos diferentes períodos do curso, apresentando destaque para a disciplina 

Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem no ensino teórico-prático, com enfoque para 

a ferida e seu tratamento.  

Na maioria dos planos de ensino se verificou a falta de especificidade na descrição 

das estratégias de ensino-aprendizagem e da avaliação, abordagem conteudista e poucas 

oportunidades práticas, envolvendo a prevenção e tratamento de lesões. A diversificação 

dos cenários de aprendizagem apareceu como estratégia para o ensino do tema durante a 

formação.  

O currículo do curso de enfermagem contempla aspectos relevantes acerca do 

cuidado à pessoa com ferida, embora aponte a necessidade de melhorias que busquem a 

valorização da sistematização da assistência, o cuidado humano e integral, maiores 

oportunidades para integração entre teoria e prática e construção de metodologias ativas 

de aprendizagem pelos componentes curriculares que abordam os conteúdos sobre a 

temática, para repercutir no perfil profissional que se deseja formar.  
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O QUE DIZEM OS HOMENS ACERCA DA NÃO PROCURA DOS MESMOS AOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE?  

 
Janielma Azevedo Silva∗ 

Erika Maria Fernandes de Medeiros Rocha∗∗ 

 

RESUMO: A supremacia dos homens nas relações sociais ocorre devido ao fato de a 
masculinidade ser caracterizada por concepções dominantes de ser homem, destacando-se a 
força e a virilidade, imagens antigas naturalizadas do gênero masculino. Essas influências e 
valores sociais corroboram para a aquisição de padrões em que o homem passa a agir como 
forte, quando nem sempre é, suporta dores, quando não deveria suportar, criando uma cultura 
de descuido com a própria saúde física em primeira instância, determinando a procura de 
serviços de saúde quando não suporta mais e desaba diante da doença. Este estudo teve como 
objetivo geral, identificar os obstáculos que ocasionam a não adesão dos homens aos serviços 
de saúde, bem como, a visão dos mesmos acerca da rede de atenção à saúde, enfatizando o 
entendimento destes sobre a porta de entrada, no caso, a atenção básica, indagar sobre as 
causas da não procura aos serviços de saúde e sugerir estratégias, a partir da visão dos 
homens, que poderiam aproximar o serviço básico de saúde à realidade masculina. A 
investigação é de cunho descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa. A coleta de 
informações foi realizada por meio de uma entrevista semiestruturada e o anonimato dos 
participantes foi mantido pelo uso de pseudônimos. Foram entrevistados vinte e sete homens, 
residentes na cidade de Parelhas/RN, trabalhadores do 2° Pelotão Destacado da Polícia Militar 
na supracitada cidade. Para concretização desta pesquisa, foi solicitado um parecer ao Comitê 
de Ética em Pesquisa da UERN, bem como a assinatura dos participantes no termo de 
consentimento livre e esclarecido. O estudo permitiu identificar que a principal barreira 
encontrada pelo homem na sua busca por atendimento em unidades básicas de saúde, ainda 
são os estereótipos de gênero arraigados a nossa cultura, onde o cuidar é uma característica 
intrínseca do sexo feminino. Evidenciou-se, que estes sujeitos desconhecem o funcionamento 
do sistema de saúde brasileiro, bem como a importância das estratégias de prevenção 
desenvolvidas nas unidades básicas. Portanto, é notória a relevância da implantação de 
estratégias voltadas para o esclarecimento e captação do público masculino aos serviços 
dispensados nas unidades básicas, visando a melhoria de sua condição de saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: saúde do homem; atenção primária; gênero; atendimento primário. 

INTRODUÇÃO: 

A saúde da população masculina há tempos vem sendo alvo de pesquisa e da 
preocupação do setor de saúde do nosso país. Tal preocupação parte do baixo número de 
sujeitos homens que procuram os serviços de saúde em busca de ações que visem à prevenção 
de doenças, em contrapartida a isso, está o elevado número de homens que buscam auxílio 
dos setores de média e alta complexidade para ações propostas à cura de doenças, uma vez 
que esta já tem se instalado no seu organismo e causado transtornos na sua vida. 

                                                           
∗Bacharela e licenciada em Enfermagem pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
∗∗
Professora mestra do Departamento de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 378



 

 

 

A cultura envolta sobre o significado de ser homem, ainda exerce grande influência 
sobre a postura adotada pelos próprios em relação ao autocuidado. Nesse sentido, seria o 
homem, sempre forte e viril, responsável pelo provimento de sua prole; por conseguinte, 
adoecer seria visto como algo aquém da subjetividade masculina.  

Desta feita, a identidade masculina, muito associada à preocupação rudimentar com a 
saúde, estaria intimamente ligada ao número reduzido de sujeitos homens que buscam os 
serviços de saúde com o intuito de procurar ações preventivas e/ou de recuperação, sendo 
comum a procura dos homens pelo serviço de urgência e emergência, quando a condição de 
saúde indesejável já está instalada. Neste sentido, os homens desconhecem a lógica das redes 
de atenção à saúde, uma vez que a porta de entrada ao sistema de saúde é a atenção básica. 

Redes de Atenção à Saúde (RASs) são definidas como organizações poliárquicas de 
conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos 
comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção 
contínua e integral à determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde 
prestada no tempo, lugar e com o custo certos, com a qualidade certa, de forma humanizada e 
com responsabilidades sanitárias e econômicas por esta população (MENDES, 2011). 

Ainda conforme o mesmo autor, a RAS tem como porta de entrada a Atenção Primária 
à Saúde (APS), sendo esta responsável por coordenar a atenção à esta, considerando também 
que existe uma visão deturpada sobre a APS, firmada sobre a ideia de que os serviços 
dispensados nestas, seriam menos complexos ou até mesmo inúteis ao modelo de sociedade 
em que vivemos. Diz “esse conceito distorcido de complexidade leva, consciente ou 
inconscientemente, a uma banalização da atenção primária à saúde”. 

A banalização atribuída à atenção básica resulta nas falhas de atendimento e no 
congestionamento existente nos setores de média e alta complexidade. A população masculina 
é um exemplo inegável da difusão da ideia de que os serviços prestados nos setores 
secundários e terciários atenderiam mais adequadamente aos seus problemas de saúde. Tal 
concepção ilustraria o motivo pelo qual os homens não buscam os serviços das redes de 
atenção à saúde pela porta de entrada, nesse caso, a atenção básica de saúde. 

Sabe-se que os homens, em geral, padecem mais de condições severas e crônicas de 
saúde do que as mulheres e também morrem mais do que elas por causas diversas. A despeito 
dessa maior vulnerabilidade e das altas taxas de morbimortalidade, foi instituída a Política 
Nacional de Atenção à Saúde do Homem (PNAISH), a qual surge como uma tentativa de 
reverter esse quadro. Lançando mão de estratégias de educação, promoção e prevenção em 
saúde, o Ministério da Saúde busca aumentar a procura por parte da população masculina aos 
serviços de atenção básica, diminuindo, dessa forma, a demanda dos setores de média e alta 
complexidade, bem como, aumentando a sobrevida da já citada população, que por motivos 
questionáveis, deixa seu estado de saúde se agravar, para só então, procurar atendimento. 

É notória a preocupação do setor saúde do país em aproximar o homem das atividades 
de promoção, prevenção e recuperação da saúde existentes nas unidades de atenção básica, 
entretanto, muito se tem falado, mas na prática, pouco se tem feito para reverter esse cenário. 
Assim, seria importante avaliarmos os motivos pelos quais os homens não buscam os serviços 
de saúde pela porta de entrada, afetando, por ventura, seus respectivos setores de média e alta 
complexidade. Nesse contexto, apresentamos como questões de análise os reais motivos que 
ocasionam a não adesão dos homens aos serviços de saúde, a visão dos mesmos acerca da 
rede de atenção, enfatizando o entendimento destes sobre a porta de entrada, no caso, a 
atenção básica e, por fim, sugerir estratégias, a partir da concepção dos homens, as quais 
podem minimizar esta problemática. 
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A realização de pesquisas nessa área, justifica-se pela identificação das principais 
barreiras as quais dificultam a busca da população masculina aos serviços de atendimento 
primário de saúde, fornecendo subsídios para que os profissionais desta área possam traçar 
estratégias que facilitem a adesão do usuário homem aos serviços dispensados pelas Unidades 
Básicas de Saúde da Família (UBSF), diminuindo, dessa forma, a demanda dos setores de 
média e alta complexidade dos serviços de saúde, assim  como promover o autocuidado a 
partir da educação em saúde.  

O estudo tem como objeto a percepção da população masculina acerca da não adesão 
da mesma à rede de atenção à saúde pela porta de entrada; no caso, a atenção básica, no 
município de Parelhas/RN, identificando assim as causas. 

Nestas perspectivas, o objetivo geral tem como base identificar os obstáculos que 
ocasionam a não adesão dos homens aos serviços de saúde. Em concomitância, os objetivos 
específicos foram questionar sobre a visão dos homens acerca da rede de atenção à saúde, 
enfatizando o entendimento dos mesmos sobre a porta de entrada, no caso, a atenção básica; 
indagar sobre as causas da não procura aos serviços de saúde, como também sugerir 
estratégias que aproximem o serviço básico de saúde à realidade masculina. 

Para dar viabilidade ao estudo, tivemos como população alvo os policiais militares do 
2° Pelotão Destacado da Polícia Militar da cidade de Parelhas/RN, que em sua jornada de 
trabalho estão expostos as mais variadas situações de risco.Deste modo, estariam tais sujeitos 
em contato diário com os mais diferentes tipos de agravos à saúde, sendo preocupante o 
número de policiais obesos, hipertensos e com algum tipo de lesão incapacitante resultante de 
sua jornada de trabalho e pouca familiaridade com as ações de prevenção e hábitos saudáveis. 
Em pesquisa realizada, Minayo, Assis e Oliveira (2011), destacaram que do ponto de vista 
físico, três são os principais agravos a que esses trabalhadores estariam expostos, sendo,  

 
Em primeiro lugar, os que dizem respeito às chamadas causas externas, que 
correspondem ao número de lesões incapacitantes temporárias e permanentes, 
ocorridas por questões profissionais e que ocorrem dentro e fora das corporações. 
Em segundo lugar, os que se referem a seu estilo de vida, como alimentação 
desbalanceada, irregularidade de rotina de sono, sedentarismo e isolamento social. 
Em terceiro lugar, os que combinam os riscos das atividades com o estilo de vida, 
sobretudo os distúrbios osteomusculares, grastrintestinais e as enfermidades crônico-
degenerativas, destacando-se as enfermidades cardiovasculares (MINAYO, ASSIS e 
OLIVEIRA, 2011, p 2206). 
 

 Com isso, podemos considerar que o homem por si só já é considerado propenso a 
doenças e seus agravos, ora pela questão cultural, ora pelo próprio serviço primário, o qual 
não estaria adequado a atender as demandas desta população. Partindo dessa assertiva, o 
homem militar estaria ainda mais exposto a tais problemas de saúde, sendo este o motivo que 
despertou o interesse da pesquisadora em estudar a população em questão.   

Hipoteticamente, pressupõe-se que os homens, por questões culturais e de gênero, não 
valorizam a promoção à saúde e a prevenção de doenças, além de que não têm o entendimento 
sobre o sistema de saúde em forma de rede organizada e hierarquizada. Também, 
culturalmente são provedores da família e têm a visão de que ir ao serviço de saúde, seria 
perder tempo em seu processo produtivo. 

Por fim, este trabalho apresenta-se de suma relevância aos profissionais da área da 
saúde de forma geral, na medida que vislumbrem as explanações nele contidas, com o 
propósito destes refletirem acerca de medidas eficazes a adesão dos homens aos serviços da 
atenção básica. 
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MATERIAL E MÉTODOS: 
Metodologicamente trata-se de uma investigação de cunho descritivo-exploratório, 

com abordagem qualitativa para analisar, na visão dos homens, quais obstáculos ocasionam a 
sua não aderência aos serviços disponíveis na atenção básica.  

Para dar viabilidade à pesquisa, utilizamos a técnica de entrevista com roteiro 
semiestruturado, contendo perguntas fechadas e abertas (Apêndice A). Dentre os 
procedimentos estratégicos utilizamos a abordagem inicial do sujeito, explicando de que se 
tratava a pesquisa, recrutando-o a participar da mesma, como também a leitura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), assegurando-lhes o respeito ao 
anonimato e à liberdade de recusa em participar da pesquisa. A referida foi gravada em 
aparelho tipo mp4, sendo posteriormente transcrita para a realização da análise de 
dados(MINAYO, 2007). 

A análise efetivou-se em três momentos distintos: Pré-análise (leitura flutuante dos 
dados transcritos das gravações); exploração do material (seleção das falas dos sujeitos e 
organização das categorias ou núcleos temáticos) e tratamento dos resultados (interpretação). 

Neste sentido, utilizamos pseudônimos, uma vez que garantem o sigilo da identidade 
dos sujeitos envolvidos, sendo estes os nomes dos soldados Espartanos (historicamente, a 
educação desenvolvida em Esparta estava intimamente ligada ao caráter militarista que a 
sociedade e o governo tomavam naquela época. Desde a mais tenra idade, os meninos 
espartanos eram ensinados a não demonstrar dor e medo. A eles importava apenas ter a 
chamada “morte bela”, que seria uma morte em combate, defendendo seu Estado e sua 
família). 

A pesquisa foi desenvolvida na instituição do 2° Pelotão Destacado da Polícia Militar 
da cidade de Parelhas/RN, na zona urbana da referida cidade, por esta contar com um público 
exclusivamente masculino que em suas atribuições estão em contato direto com fatores de 
risco para a saúde, como estresse, sedentarismo, obesidade, entre outros, sendo estes 
considerados como um grupo vulnerável. O estudo foi direcionado aos 40 homens que 
trabalham na supracitada instituição. 

Para concretização dessa pesquisa foi solicitado um parecer ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da UERN (CEP/UERN), conforme recomenda a Resolução nº. 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS), do Ministério da Saúde, a qual trata da pesquisa com seres 
humanos.  

Após a aprovação da pesquisa pelo CEP mediante o parecer consubstanciado nº. 
722.475 e CAAE 30924614.5.0000.5294, iniciamos a coleta de dados, realizada no mês de 
agosto de 2014. 
 
RESULTADOS: 

Este estudo teve como sujeitos os policiais militares da cidade de Parelhas/RN, 
atendendo a critérios de inclusão previamente estabelecidos, sendo estes: Ser policial do sexo 
masculino, na faixa etária de 25 a 59 anos, lotado no segundo pelotão da Polícia Militar da 
cidade de Parelhas/RN, há pelo menos um ano, residir na referida cidade há no mínimo um 
ano e fazer uso dos serviços de saúde prestados na mesma. Desta forma, dos quarenta 
policiais em exercício de suas funções no 2° Pelotão Destacado da Polícia Militar, onze 
relataram não residir na já citada cidade, dois encontravam-se afastados de suas funções, 
sendo inviável estabelecer comunicação com os mesmos. Sendo assim, fizeram parte deste 
estudo vinte e sete homens residentes na cidade de Parelhas/RN.  
 Em relação à idade dos entrevistados, constatou-se que esta variou entre vinte e nove e 
quarenta e oito anos. É válido ressaltar que segundo o Ministério da Saúde, os homens nessa 
faixa etária correspondem a 41,3 % da população masculina, sendo considerados os principais 
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responsáveis pela força produtiva, e além do mais exercem um significativo papel 
sociocultural e político (BRASIL, 2008). 

No que se refere ao grau de escolaridade, dezessete sujeitos possuem ensino médio 
completo, três terminaram o ensino superior, cinco estão cursando o ensino superior e dois 
possuem pós graduação. Em pesquisa realizada por Gomes, Nascimento e Araújo (2007), 
evidenciou-se que os homens que possuíam curso superior foram capazes de problematizar 
com maior domínio intelectual sobre os motivos que os impossibilitava a busca por serviços 
de saúde. Segundo os atores, esse fato poderia significar que estes homens estariam mais 
conscientes acerca do tema. 

As informações obtidas através da entrevista, foram confrontadas com a literatura. 
Desta forma, o conteúdo foi dividido em duas categorias: Potencialidades e fragilidades. O 
que pensam os homens sobre os serviços de saúde; Estratégias sugeridas pelos homens para 
melhora da assistência. Discute-se sobre estas a seguir. 

 
4.2 POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES. O QUE PENSAM OS HOMENS 
SOBRE OS SERVIÇOS DE SAÚDE. 

 
 Tomando como base o que defende a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a 
qual norteia as ações e serviços deste setor, a atenção primária à saúde deve ser entendida 
como 
 

[...] contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de 
comunicação da Rede de Atenção à Saúde. Orienta-se pelos princípios da 
universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da 
integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da 
participação social. A atenção básica considera o sujeito em sua singularidade e 
inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral (BRASIL, 2012, p. 19-
20). 
 

Em outras palavras, o que está sendo assegurado por esta política é o direito da 
população a ter o atendimento certo, na hora certa, sendo estes dispensados e coordenados 
pelas Unidades Básicas de Saúde, enquanto porta de entrada ao sistema. Porém, pôde-se 
observar na maioria dos discursos dos sujeitos entrevistados a falta de familiaridade com esse 
conceito, sendo comum a ideia distorcida de que os serviços prestados nestes locais seriam 
menos importantes e até mesmo falhos, bem como, apreende-se também que os homens 
procuram o atendimento hospitalar em detrimento da Unidade Básica, como afirmam a 
maioria dos pesquisados quando questionados sobre o seu entendimento acerca da porta de 
entrada ao sistema: 

“Bem... Geralmente o atendimento é muito primário... Aí a gente tem procurar 
outros meios ‘pra’ solucionar o problema...  Eu não entendia essa porta de entrada 
não... (Nicomedes).” 

“[...]Não entendo como funciona o sistema não... Eu procuro logo o hospital e 
quero ser atendido logo (Menelau).” 

 Como observamos nas falas acima transcritas, os homens desconhecem o 
funcionamento do sistema em forma de rede, isto é, o sistema de saúde brasileiro foi pensado 
em forma de rede hierarquizada, sendo primordial o acesso por sua porta de entrada, neste 
caso, a atenção básica. O que ocorre na realidade, é a recorrência da quebra desta rede, sendo 
comum a procura dos sujeitos do sexo masculino pelos serviços dispensados no âmbito 
hospitalar, o que pode ser apontado como um dos motivos da sobrecarga dos serviços 
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prestados neste. Assim, como evidenciam Campanucci e Lanza (2011), culturalmente, os 
homens procuram por serviços de saúde quando a doença já está instalada, perpetuando-se, 
desta forma, a ideia curativa do processo saúde-doença e desconhecendo as medidas de 
prevenção e promoção da saúde disponíveis na Atenção Básica. 

É válido salientar que a atenção básica consiste em um importante espaço de 
promoção da saúde, prevenção de doenças e deve ser entendida como o primeiro passo na 
procura pela concretização de uma assistência integral à saúde (CAMPANUCCI e LANZA, 
2011). Todavia, a análise das falas, apontou que dentre os entrevistados, apenas um sujeito 
tinha o real discernimento sobre a questão, o que ratifica a quantia mínima de homens 
familiarizados com o funcionamento do sistema. Fato que pode ser comprovado nos 
argumentos de Cleômenes: 

“Olhe... Eu vejo que os serviços oferecidos nas redes básicas de saúde são muito 
‘importante’ na área de prevenção e de atendimento direto ao paciente, sabe? Mas 
ocorre que... Em muitas dessas unidades de saúde não se atende à demanda do 
número de pacientes... E.... É que os serviços oferecidos nessas redes de saúde são 
muito ‘limitado’ ... Obrigando praticamente os pacientes a procurarem outras 
alternativas para consultas.... ‘Tá’ me entendendo? E quanto a essas portas de 
entrada... Eu tenho conhecimento sim e.... Vejo elas de forma muito eficiente, uma 
vez que... Que nessas unidades são atendidos pacientes de forma preventiva, ‘né’? E 
atendimentos básicos, deixando os serviços mais especializados, pelo menos 
teoricamente, mais livres... O que na realidade não acontece, ‘né’? Aí eu não sei se 
é por falta de conhecimento ou de unidades de saúde funcionando no momento 
desejado... ‘né’?” 

 

Outro fator analisado nesta pesquisa foi a visão dos sujeitos sobre os serviços 
dispensados nas redes de atenção à saúde. Esta, por sua vez, mostrou-se desfavorável em 
relação a tais serviços. As queixas foram de natureza diversas, indo desde a falta de 
humanização no atendimento até a estrutura precária do sistema de saúde. 

Sob essa ótica, como enfatizam Gomes et al. (2011), um atendimento humanizado 
para os usuários constitui-se, principalmente, em um atendimento atencioso e respeitoso. 
Nestas perspectivas, observou-se a insatisfação dos sujeitos entrevistados em relação ao 
atendimento prestado nas Unidades Básicas de Saúde. 

“Os serviços são por cara. Outro dia, precisei de atendimento e só porque estava 
fardado fui atendido muito bem, mas o meu colega ‘tava’ no mesmo dia com a filha 
doente e o médico nem olhou pra cara da menina... Receitou o remédio sem nem 
olhar a menina. Foi porque ele ‘tava’ sem farda [...]Precisava qualificar os 
funcionários na recepção dos pacientes... Lá eles atendem muito mal.... Dizem logo 
que a gente não tem doença nenhuma! (Menelau).” 

 “Minha opinião é que falta muita coisa, desde material até profissional 
qualificado... (Dillios).” 

Nesta perspectiva, torna-se imprescindível a criação de estratégias para o acolhimento 
e atendimento integral das particularidades da população masculina, uma vez que “a falta de 
adesão aos serviços de saúde não pode ser associada apenas a questões de gênero” (VIEIRA 
et al., 2013, p. 126). 

Gomes et al. (2011, p. 986), destacam que,  
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A pouca procura masculina também aparece associada à ausência de acolhimento ou 
o acolhimento pouco atrativo, que pode estar relacionado à frágil qualificação 
profissional para lidar com o segmento masculino. Nesse raciocínio, seria necessária 
a adoção de estratégias que se voltassem tanto para a ampliação da oferta de ações 
como para a sensibilização dos homens para cuidarem de sua saúde. 
 
 

Evidencia-se, desse modo, que a estruturação dos serviços de saúde, em termos de 
recursos humanos e materiais, levando-se em consideração uma perspectiva qualitativa e 
quantitativa, bem como de espaço físico apropriado para acolher e atender aos usuários do 
sexo masculino, reforça a pouca procura dos homens pelos serviços dispensados na atenção 
primária (SILVA et al., 2012). 

Todos esses fatos corroboram com a ideia de que os homens buscam menos os 
serviços primários de saúde do que as mulheres. Em se tratando deste tema, quando 
questionados pelos motivos que os impediam de procurar o atendimento nas UBSF’s, os 
entrevistados deixaram transparecer que o modelo vigente de masculinidade é uma das 
principais causas desse déficit. Como nos ressalta Leônidas: 

 
“Eu acho que isso já é uma questão cultural mesmo... cresci com essa cultura de 
não procurar esses serviços... É mais visto como coisa de mulher...” 

Deste modo reitera-se aqui, que os estereótipos de masculinidade vigentes, seriam a 
principal causa da não procura dos homens pelos serviços voltados à prevenção e promoção 
da saúde. Todavia, muitos são os sujeitos que demonstram certa firmeza ao afirmar que o 
normal da natureza humana é que indivíduos do sexo masculino adoeçam menos, ou até 
mesmo não adoeçam, como ressaltado pelo Ministério da Saúde, quando o mesmo cita que 
“os homens têm dificuldade em reconhecer suas necessidades, cultivando o pensamento 
mágico que rejeita a possibilidade de adoecer” (BRASIL, 2008, p.06). Tal pensamento 
ilusório pode ser comprovado pelo discurso de Artemis:  

 
“[...] olhe, não surge nenhuma enfermidade... Por isso não procuro a unidade... E 
qualquer coisa, quem procura pra mim é minha mulher mesmo...” 

 Sob esta temática, segundo Gomes, Nascimento e Araújo (2007), no modelo social em 
que vivemos, ser homem estaria relacionado à invulnerabilidade, força e virilidade, sendo 
estes, atributos antagônicos da demonstração de fraqueza, temor, aflição e insegurança, 
representada pela busca aos serviços de saúde, fato que constituiria um risco a sua 
masculinidade e aproximaria o homem das representações de feminilidade. Os mesmos 
autores ressaltam ainda que os homens que têm curso superior possuem uma maior 
capacidade de problematização do tema, tendo ideias corretas; entretanto, não colocando em 
prática este conhecimento. 

Já sobre o conceito de saúde, para a Organização Mundial de Saúde “a saúde é um 
estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de 
doença ou de enfermidade” (OMS, 1946), deste modo, percebe-se nas narrativas que o real 
conceito de saúde também é desconhecido pela população masculina. 

Ainda sobre os motivos que levam os homens a não procurarem os serviços básicos de 
saúde, foi grande o número de sujeitos que relataram dificuldades em relação à demora no 
atendimento e ao horário de funcionamento destes estabelecimentos, o que os faria perder 
muito tempo em seu processo produtivo. 
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“Pra mim é a questão do tempo.... É.... Por carregar a responsabilidade de sustento 
e manutenção familiar, ‘né’? Priorizamos de forma irracional o trabalho e.... E.... 
deixamos de lado um pouco a saúde. ‘Né isso’? (Lisandro)”. 
 
“[...]pra mim, é a disparidade de horários... O atendimento é no horário do meu 
trabalho e isso complica...(Leônidas)”. 

 
Assim, como demonstrado por Silva (2010) em seu estudo, a demora para conseguir 

uma consulta, os turnos de funcionamento e tempo para conseguir o atendimento estabelecem 
princípios organizacionais que, provavelmente, impedem os homens de procurarem os 
serviços prestados pelas UBSF’s. Estas falas coincidem também com o estudo realizado por 
Gomes, Nascimento e Araújo (2007), onde observou-se que o horário de atendimento 
dificultaria, principalmente para aqueles homens que trabalham, o acesso aos serviços de 
atenção primária. 

  

4.3 ESTRATÉGIAS SUGERIDAS PELOS HOMENS PARA A MELHORIA DA 
ASSISTÊNCIA. 

 
Uma atenção integral tem como eixo norteador a identificação dos sujeitos em sua 

totalidade, considerando todas as dimensões possíveis em que se possa intervir a partir do 
acesso permitido por eles próprios (MACHADO, et al. 2007). 

Assim, entende-se a integralidade do cuidado apreendendo-se os sujeitos em seus 
aspectos histórico, social e político, articulado a um contexto familiar e social ao qual está 
inserido. Desta forma, os autores supracitados ressaltam ainda que,  

 
[...] se evidencia a importância de articular as ações de educação em saúde como 
elemento produtor de um saber coletivo que traduz no indivíduo sua autonomia e 
emancipação para o cuidar de si, da família e do seu entorno (MACHADO, et al. 
2007, p. 336). 

 

 Considerando a relevância da assistência integral e educação em saúde, observou-se 
que do eixo norteador que solicitava aos sujeitos a narração de sugestões as quais poderiam 
servir como estratégias de aproximação dos serviços básicos de saúde a realidade masculina, 
evidenciou-se que a maioria dos entrevistados destacaram a importância de se desenvolver 
campanhas educativas em saúde para o esclarecimento da população em questão. 

“As estratégias deveriam ser de incentivo... Mostrar os casos de doenças... Como é 
tratado... É quebrar o TABU... acabar com o trauma da dor e mostrar que é melhor 
curar superando o desafio da dor... A palavra-chave é incentivo... e exibir que a 
prevenção é o caminho... Pelo menos é o que eu acho... (Astinos).” 

“Eu acho que seria através de palestras, ‘né’? Porque eu acho que isso ia 
aproximar mais os homens... Não sei se ia dar certo... (Themístocles).” 

Neste sentido, entende-se que a atenção básica se configura como um espaço 
privilegiado para se desenvolver práticas educativas em saúde, por possuir uma maior 
aproximação com a população enfatizando as ações preventivas e promocionais. 

Tendo em vista o que foi abordado na referente questão, observou-se também o grande 
número de entrevistados que sugeriram a ida dos profissionais de saúde ao local de trabalho 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 385



 

 

 

dos mesmos, como uma forma de quebrar o paradigma da ausência dos homens na realidade 
dos serviços primários de saúde, como explana Artemis: 

“Veja bem... Acho que os profissionais de saúde poderiam focar nas instituições e 
empresas, onde trabalhe uma grande quantidade de homens... É.... E a partir daí, 
manter um contato mais próximo dos mesmos, quebrando a barreira do 
desconhecido... O pior é isso... O desconhecido...” 

 

É válido ressaltar que o atendimento em saúde não pode restringir-se à cura de 
doenças, tendo em vista que o sujeito é atingido por vários aspectos que afetam suas 
condições físicas, mentais e sociais, fazendo-se necessário a análise dos aspectos políticos, 
econômicos e culturais que envolvem suas relações intersociais, pessoais e familiares 
(MARTINS, NOLASCO e SEVERINO, 2013).Deste modo, a busca ativa pelas demandas dos 
pacientes, mostra-se de grande relevância, à medida que esta é percebida como uma estratégia 
que permite o deslocamento da equipe de saúde para fora da instituição com o intuito de 
conhecer a realidade social e territorial a qual os sujeitos estão inseridos. 

 Uma outra forma estratégica para alcançar uma participação mais concreta da 
população masculina aos serviços básicos, foi a realização de visitas domiciliares, uma vez 
que estas são entendidas como um importante meio de aproximação entre os serviços de 
saúde e o campo populacional, favorecendo o acesso a estes serviços e à construção de uma 
relação mais efetiva entre usuários e equipe de saúde, como nos foi relatado por Leônidas: 

“Se fizessem visitas domiciliares [...] Divulgação, esclarecimento... Isso ajudaria 
bastante...” 

 Para Albuquerque e Bosi (2009, p.1104):  
 

A atenção às famílias e à comunidade é o objetivo central da visita domiciliar, sendo 
entendidas, família e comunidade, como entidades influenciadoras no processo de 
adoecer dos indivíduos, os quais são regidos pelas relações que estabelecem nos 
contextos em que estão inseridos.  
 

Ainda sobre esta temática, Abrahão e Lagrance (2007), enfatizam que a visita 
domiciliar pode ser considerada como conjunto de ações com aspectos educativos, que 
priorizam no seu desenvolvimento atuações focadas nas orientações para o autocuidado, 
manutenção e promoção da saúde, bem como acompanhamento das demais situações 
presentes no contexto familiar. 

Sendo assim, entende-se que a realização de visitas no âmbito domiciliar permite ao 
profissional de saúde conhecer a realidade e a subjetividade de cada indivíduo, 
proporcionando um olhar diferenciado sobre as distintas formas de cuidado e quebrando as 
barreiras ainda existentes entre serviços de saúde e comunidade. 

Das explanações dos entrevistados, emergiram ainda sugestões relativas à contratação 
de profissionais do sexo masculino para atender a comunidade nos serviços básicos de saúde, 
uma vez que, segundo os sujeitos, a equipe é formada em sua maioria por mulheres. Essas 
falas evidenciaram a sensação de não pertencimento a esses locais experimentada pelos 
poucos homens que procuraram atendimento nos referidos serviços. 

 
“Só se oferecesse mais ‘profissional masculino’ na área... Só assim os homens 
‘ficaria’ mais à vontade, ‘né’? (Pausânias).” 
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“E seria bom o emprego de ‘profissionais masculino’ que é ‘pra’ se sentir mais à 
vontade... Acho isso... (Dillios).” 

 

Tomando como base o que foi exposto nas entrevistas, percebeu-se que é bastante 
difundida a ideia de que as unidades básicas de saúde seriam serviços destinados quase que 
exclusivamente para mulheres, crianças e idosos. Agregado a isto, ainda está o fato de que a 
força de trabalho da enfermagem é, em sua maioria, composta por profissionais do sexo 
feminino, questão que está arraigada a nossa cultura, onde o cuidado é visto como atributo 
identitário da mulher. 

Corroborando com essa percepção, Gomes, Nascimento e Araújo (2007) explanam 
que os homens afastam-se do sistema de saúde, pela sensação de não pertencerem aquele 
espaço, exatamente pela visão de um espaço feminilizado, onde é mais frequentado por 
mulheres e composto por uma equipe de profissionais, em sua maioria, composto também por 
mulheres. 
 
CONCLUSÃO:  

A oportunidade de estudar a respeito da saúde do homem, ao mesmo tempo, tentando 
compreender os motivos que os levam a não aderirem às estratégias preventivas e de 
promoção da saúde, nos permitiu uma ampla visão dos conceitos de masculinidade ainda 
vigentes em nossa sociedade, como também nos levou ao entendimento de que os próprios 
serviços de atenção básica não estão aptos de forma satisfatória a atender as demandas desta 
população. 

Culturalmente, o cuidar é visto como uma tarefa exclusivamente feminina, posto que, 
estudos comprovaram as divergências existentes na criação entre meninos e meninas e os 
eventuais reflexos destas com relação ao comportamento que os mesmos poderão adotar em 
sua fase adulta. Tais comportamentos refletem nos hábitos que vêm a adquirir, no modo de 
viver, consequentemente, no perfil epidemiológico, bem como nas diferentes causas de 
morbimortalidade; os homens morrem mais do que as mulheres por causas preveníveis. 

Neste sentido, se faz necessária a sensibilização de gestores e profissionais de saúde para a 
efetivação das ações que melhorem este quadro, uma vez que a legislação e normatização no 
âmbito do Ministério da Saúde, já é realidade. A Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde do Homem aponta como essencial que os serviços públicos de saúde sejam arranjados 
de forma a acolher e fazer com que o homem sinta-se parte integrante destes.  

Dentre as estratégias sugeridas pelos homens para reverter este quadro, destacam-se as 
ações de educação em saúde. Observou-se a preocupação destes sujeitos em terem um espaço 
para que suas dúvidas sejam sanadas e a barreira do desconhecido não seja mais um entrave 
na sua busca por atendimento no âmbito primário. 

Desta forma, ações voltadas para a educação em saúde da população mostram-se de 
suma importância, uma vez que a maioria dos homens entrevistados afirmaram ser pais de 
família, fato que nos permite afirmar que sem os devidos esclarecimentos, a cultura ilusória 
do homem sempre forte e, consequentemente, incapaz de adoecer, continuará viva no 
imaginário popular. Sendo assim, sugere-se que os profissionais da atenção básica engajem-se 
nesta luta, saiam do espaço físico das unidades e procurem esta população que necessita de 
esclarecimentos e ações voltadas à melhoria de sua condição de saúde.  

Conclui-se que as principais barreiras as quais dificultam a busca da população 
masculina aos serviços ofertados pelas unidades básicas de saúde, são os estereótipos de 
gênero, oriundos de uma cultura machista ainda presentes em nossa sociedade. Como 
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proposta de continuidade deste estudo, sugere-se a elaboração de novas pesquisas, as quais 
ilustrariam a visão dos profissionais da atenção básica sobre o tema trabalhado. 
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RESUMO: Evidenciam-se atualmente novas formas de compreender que as pessoas 

precisam interagir em prol da consideração do outro como sujeito e não como objeto. A 

prestação de serviços com qualidade deve buscar alcançar a dimensão relacional e 

multidimensional do cuidado. O objetivo foi compreender o significado do cuidado 

humanizado na assistência de Enfermagem em UTI, a fim de identificar os conhecimentos e 

os recursos necessários; os entraves dificultadores e descrever as características proativas 

para promoção de um cuidado humanizado. Estudo do tipo descritivo, de abordagem 

qualitativa, realizado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Dr. 

Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTM), Mossoró-RN. Os sujeitos foram da equipe de 

Enfermagem (enfermeiros e técnicos de enfermagem). Utilizou-se entrevista semi-

estruturada e para apreciação dos dados análise de conteúdo de Bardin. Apesar do relato de 

uma compreensão ampla sobre o conceito de humanização, faz-se evidente uma dicotomia 

entre teoria e prática. O paciente que não é percebido como pessoa, é objetificado; 

evidencia-se isto pela fragmentação do corpo humano; pela especialização dos saberes; 

pelo distanciamento; e pela intermediação tecnológica da relação profissional-paciente. 

Foram apontados fatores dificultadores tais como a escassez de recursos humanos e 

materiais, o excesso de atividades, tornando além de angustiante, praticamente impossível à 

realização de um trabalho de qualidade. Conclui-se que o cuidado em saúde na assistência 

de enfermagem em UTI deve ser uma combinação de tecnologia, humanização e 

integralidade dos serviços. Portanto, promover saúde de qualidade deve ser entendido como 

uma estratégia transversal, multi e interdisciplinar. 

PALAVRAS-CHAVE: Humanização; Equipe de Enfermagem; Unidade de Terapia 

Intensiva. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As rápidas mudanças, científicas e tecnológicas, que ocorrem no contexto atual, têm 

influenciado em todos os setores, inclusive na forma de viver, produzir e morrer da 

sociedade. A globalização tem gerado novas perspectivas de pensamentos e mudanças na 

economia global. Algumas dessas transformações estão acontecendo na estrutura da 

sociedade a nível mundial, e estas vêm afetando o equilíbrio dos poderes, aumentando a 

concentração de riquezas e aprofundando a exclusão social. Todos esses fenômenos geram 

um crescimento econômico mal definido, que por sua vez, cria uma organização social 
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confusa, a qual acentua as iniquidades, contradições e conflitos que acabam impactando 

diretamente na saúde do indivíduo, na qualidade da assistência em saúde para este 

indivíduo e nas relações entre os atores envolvidos nesse cenário. 

De acordo com Minayo (2006), vive-se um momento no qual a ciência e a 

tecnologia significam lucro e negócio, onde a saúde vira, muitas vezes, um bem de 

consumo. A ciência e a técnica têm uma importância muito grande e, em um movimento 

inverso, tentamos recuperar, principalmente no setor saúde, um cuidado com valorização da 

intersubjetividade nas relações. 

Neste contexto, o paradigma cartesiano vigente no discurso biomédico mostra-se 

simplista, pois desconsidera os contextos sociais e existenciais do ser humano detendo-se 

apenas a aspectos técnicos e no desenvolvimento de habilidades manuais, verificando-se 

que as mudanças nos serviços de saúde tornam-se cada vez mais necessárias. 

Evidencia-se, assim, a busca por transformações nas novas formas de pensar e de 

compreender que as pessoas precisam interagir dialeticamente em toda a sua complexidade 

de existir em prol da consideração do outro como sujeito e não como objeto, para se ter 

uma prestação de serviços com qualidade ultrapassando a dimensão racional e 

assistencialista do fazer, para alcançar a dimensão relacional e multidimensional do 

cuidado. 

Desta forma, a humanização da assistência ou do cuidado à pessoas doentes é 

relevante no contexto da atualidade, onde a tecnologia cada vez mais se supera e 

percebemos que estamos a ela atrelados ao que nos mostra. Muitas vezes, por lidarmos com 

aparatos tecnológicos avançados, esquecemo-nos de que estamos com pessoas, com seres 

de cuidado, que têm sentimentos, desejos e vontades. O que não podemos é relegar a 

dimensão humana à sombra da tecnologia, priorizando e privilegiando a técnica, o 

equipamento e a medicação em detrimento da humanização da assistência aos pacientes 

(BETTINELLI; WASKIEVICZ; ERDMANN, 2003). 

O processo de Humanização nas instituições de saúde deve surgir para que se possa 

repensar as práticas cotidianas de trabalho, reformulando o atendimento que se vem 

prestando aos usuários desses serviços. Nesse cenário, não é suficiente o hospital adquirir 

modernos equipamentos, dispor de estrutura moderna apropriada aos cuidados de saúde, se 
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não estiver voltado para a satisfação das necessidades dos usuários e os trabalhadores que 

os atendem (DESLANDES, 2006). 

Nesse contexto, percebe-se que, é importante abordar a necessidade de humanização 

na UTI, com a finalidade de provocar uma reflexão da equipe de enfermagem, tendo em 

vista que esta forma de cuidar, além de envolver o cuidado ao paciente, a humanização 

estende-se a todos aqueles que estão envolvidos no processo saúde/doença, que são, além 

do paciente, a família, a equipe multiprofissional e o ambiente. Sendo assim, o objetivo 

desta pesquisa foi compreender o significado do cuidado humanizado na assistência de 

Enfermagem em UTI, a fim de identificar os conhecimentos e os recursos necessários; os 

entraves dificultadores e descrever as características proativas para promoção de um 

cuidado humanizado. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi desenvolvido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital 

Regional Dr. Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTM), que está localizado na Rua Projetada, 

s/n, no bairro Aeroporto – CEP – 59.607-100, no Município de Mossoró-RN. 

Para participar do estudo, o profissional deveria atender aos seguintes critérios de 

inclusão: fazer parte da equipe de enfermagem (Enfermeiro(a) ou Técnico(a) de 

Enfermagem) da UTI do HRTM; atuar e ter escala na UTI; não estar afastado das 

atividades de trabalho; e aceitar participar da pesquisa. Os critérios que impediram de 

participar na pesquisa foram: o profissional que não fizesse parte da equipe de enfermagem; 

não prestasse assistência direta ao paciente UTI; não fosse indicado pelos colegas de 

trabalho; estivesse de licença. 

Assim, de um universo de (34) trinta e quatro profissionais de enfermagem, os 

sujeitos do estudo (03) três enfermeiros e (06) seis técnicos de enfermagem. 

As entrevistas foram agendadas e realizadas individualmente, no próprio local de 

trabalho dos sujeitos e tiveram duração média de cinqüenta minutos, sendo gravadas em 

mídia digital e posteriormente transcritas pela própria investigadora. 

O estudo foi desenvolvido obedecendo às recomendações da resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde e suas complementares, que apresenta as diretrizes e normas 
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regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres humanos. O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa nº 0501614.7.0000.5294 CEP/UERN. 

A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora responsável por meio de 

entrevista individual semi-estruturada, elaborada com base nos objetivos da pesquisa. 

O instrumento conteve perguntas abertas na perspectiva de permitir ao entrevistado 

discorrer sobre o tema proposto. As questões foram formuladas para tentar extrair dos 

sujeitos os conceitos apreendidos sobre o tema; suas percepções quanto à humanização na 

sua prática; os conhecimentos por eles considerados como necessários à humanização da 

assistência na UTI? Sua forma de agir humanizado diante das adversidades presentes no 

contexto da terapia intensiva; os fatores que os despertaram para a prática humanizada, bem 

como seu envolvimento com a proposta da humanização da assistência dentro da unidade. 

A análise dos dados foi realizada com base na análise de conteúdo de Bardin. 

Primeiramente, foi realizada uma análise preliminar, na qual houve a organização do 

material e a leitura “flutuante” do mesmo, visando estabelecer contato com os dados a 

serem analisados.  

Em seguida, os dados foram preparados por meio da transcrição das entrevistas e 

ordenados por meio de padrões ou repetições de interesse ao estudo. A interpretação dos 

dados se deu através de leituras exaustivas do material, buscando compreender o 

significado de cada fala dos sujeitos.  

Logo após, foi realizada a associação das ideias, permitindo ao pesquisador 

agrupar os depoimentos em categorias temáticas e ter uma visão geral das informações. 

Após agrupar os depoimentos em cada categoria, foram realizadas novas leituras de cada 

um, procurando identificar aspectos comuns e divergentes, bem como os significados 

ocultos nas mensagens que permitissem fazer inferências e interpretações apoiadas no 

referencial teórico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A metodologia utilizada permitiu que os sujeitos entrevistados pudessem 

compartilhar os conceitos apreendidos sobre o tema; suas percepções quanto à 

humanização na sua prática; os conhecimentos por eles considerados como necessários à 

humanização do cuidado na UTI; sua forma de agir humanizado diante das adversidades 
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presentes no contexto da terapia intensiva; os fatores que os despertaram para a prática do 

cuidado humanizado, bem como seu envolvimento com a proposta da humanização da 

assistência dentro da unidade. 

Recorreu-se à análise do conteúdo das falas de cada entrevistado para desvendar o 

que estava oculto nas mensagens, indo além das aparências do que foi sendo comunicado. 

Na análise das falas dos sujeitos, emergiram três categorias: “A Compreensão do 

Cuidado Humanizado para a Equipe de Enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva” que 

apresenta as diferentes percepções dos entrevistados acerca do cuidado humanizado 

identificando as fragilidades e potencialidades desses conceitos; “Os Entraves de um 

Cuidado Humanizado” que identifica barreiras que atrapalham a realização de uma prática 

humanizada e “Os Caminhos Possíveis de um Cuidado Humanizado” que identifica, por 

meio de compreensões e reflexões nas falas dos entrevistados, acerca de um atendimento 

humanizado, possibilidades de como realizar uma assistência qualificada. 

 

A COMPREENSÃO DO CUIDADO HUMANIZADO PARA A EQUIPE DE 

ENFERMAGEM NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

 

Nessa categoria, o conjunto das falas possibilitou verificar que a compreensão de 

humanização é ampla. A noção de integralidade do cuidado humanizado ocorre pelo 

reconhecimento de que cada pessoa é um todo indivisível e social, que as ações de 

promoção e recuperação da saúde não podem ser fragmentadas. 

No entanto, a maioria das falas revelam a dicotomia vivida pelos enfermeiros entre 

a teoria e a prática. Apesar de assumirem que a humanização da assistência consiste em 

prestar um cuidado com respeito, atenção, diálogo com o paciente, os informantes ao 

falarem de seu cotidiano relatam um trabalho, rotinizado, mecânico e desumano com o 

paciente e sua família. Apesar dos enfermeiros terem consciência da necessidade da 

assistência humanizada, o que ainda predomina na UTI é o cuidado técnico e pseudo 

humanizado. 

Nos discursos dos entrevistados, ao descreverem o seu conceito de cuidado 

humanizado, os mesmos focalizam o cuidado à percepção de visualizar o paciente de forma 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 394



integral, o compreendendo em seu contexto multidimensional, de forma a visualizar as 

várias dimensões subjetivas que compõem o ser humano e que devem ser respeitadas. 

Apesar de reconhecerem a importância de visualizar o pacientes de forma integral, 

constata-se uma contradição nas falas de alguns enfermeiros, quando ao referir-se ao 

paciente como “aquilo”, demonstra-se que existe uma fragilidade acerca do “saber” e do 

“fazer”, indicando a dificuldade de colocar em prática suas concepções e interagir com o 

paciente de forma integral. 

Outra fragilidade encontrada nas falas dos entrevistados é que existe uma 

classificação para os pacientes que estão internado na UTI: “consciente e orientado”, o 

paciente que é percebido como pessoa, e “entubado e sedado” o paciente que não é 

percebido como pessoa, sendo o mesmo objetificado. 

Capra (2002, p. 140) compreende que essa realidade acontece porque os 

profissionais “são treinados para usar um modelo de saúde e de doença em que as forças 

emocionais não desempenham papel algum, são propensos a ignorá-las em sua própria 

vida”. 

É importante também destacar acerca do olhar voltado para a doença, no qual, nas 

falas de alguns entrevistados fica explícito a despersonalização do sujeito pela concepção 

biologicista, no qual o paciente é reconhecido pela sua doença e não pela sua identidade. 

Tais fragilidades, de acordo com Barros e Gomes (2011) podem ser justificadas 

pelas práticas de saúde, principalmente a praticada no último século, as quais são marcadas 

fortemente por um modelo biomédico, na qual há a objetificação do outro; pela 

fragmentação do corpo humano e pela especialização dos saberes sobre ele, pelo 

distanciamento e pela intermediação tecnológica da relação profissional-paciente, 

reafirmando os ideais científicos de neutralidade e objetividade. 

 

OS ENTRAVES DE UM CUIDADO HUMANIZADO 

A Unidade de Terapia Intensiva tem como objetivos concentrar recursos humanos e 

materiais para o atendimento de pacientes graves que exigem assistência permanente, além 

da utilização de recursos tecnológicos apropriados para a observação contínua das 

condições vitais dos mesmos e para a intervenção em situações de emergência 

(CORONETTI et al, 2011). 
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No entanto, como todo serviço de saúde, tem suas limitações e potencialidades, na 

UTI apesar de encontrarmos, na maioria das vezes, aparatos tecnológicos avançados que 

permitem melhorar e prolongar a vida, entretanto, convivemos, frequentemente, com a falta 

de recursos humanos, materiais e financeiros, com a superlotação, com a sobrecarga de 

trabalho, além de ser percebida pela equipe que nela atua, assim como por pacientes e 

familiares, como um dos ambientes mais agressivos, tensos e traumatizantes do hospital, 

além do pouco preparo para lidar com a constante presença de mortes, as frequentes 

situações de emergência, o ruído constante das aparelhagens; o despreparo para lidar com 

as frequentes mudanças do arsenal tecnológico, o sofrimento dos familiares, o conflito no 

relacionamento entre os profissionais; dentre outros (CORONETTI et al, 2011). 

Os entrevistados relatam em suas falas vários fatores e situações existentes no 

serviço que dificultam a execução de um cuidado humanizado na UTI. 

As atividades desenvolvidas na UTI requerem dos trabalhadores de enfermagem um 

ritmo acelerado e intenso de trabalho. Ao serem questionados acerca de sua prática de 

cuidado, os entrevistados narram sua rotina de trabalho e deixam explícito ações e posturas 

de um serviço altamente mecanizado. 

Alguns autores justificam que essa mecanização ocorre devido à necessidade desse 

aparato tecnológico e de profissionais especializados, além do impacto causado pelo risco 

iminente de vida dos pacientes que ali se encontram internados, conduzindo esses 

profissionais a adotarem ações e posturas mecanizadas na tentativa de otimizar os 

resultados. Esses fatores contribuem para que a subjetividade dos profissionais seja posta 

em segundo plano, dificultando o conhecimento da história pessoal de cada cliente e o 

significado que a internação tem para a pessoa humana (LEITE, VILA, 2005; MERCÊS, 

ROCHA, 2006).  

Sendo assim, a complexidade que permeia a rotina dos profissionais no âmbito da 

UTI demanda equilíbrio emocional para lidar com as diferentes tensões e problemas que 

surgem. 

Os baixos salários também predispõem o trabalhador de enfermagem a buscar mais 

uma escala ou outro vínculo empregatício, como afirma vários entrevistados. Isto é 

desgastante, atinge sua própria saúde e a qualidade assistencial, além de levar o profissional 

e o usuário à insatisfação. 
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As condições de trabalho oferecidas pelos hospitais, as peculiaridades das tarefas de 

enfermagem, a crise econômica advinda da globalização, as dificuldades do setor saúde, a 

carência de recursos humanos e materiais e a constante preocupação com o processo de 

atualização objetivando acompanhar os avanços técnicos-científicos são fatores que 

contextualizam a situação de trabalho do pessoal de enfermagem em vários países. O 

cuidador também precisa ser cuidado, pois do contrário ele não irá ofertar uma assistência 

pautada no cuidado humanizado (ROYAS; MARZIALE, 2008). 

Outro fator que dificulta a realização de um cuidado humanizado refere-se à intensa 

burocratização do trabalho do enfermeiro, como expressa um dos entrevistados em sua fala, 

essa burocracia causa “perda de tempo”. 

Um aspecto importante para o cuidado humanizado na UTI é que o enfermeiro deve 

ser capaz de entender as limitações dos pacientes, sabendo-se que a internação em UTI 

afeta a sua independência na medida em que há perda da sua autonomia, da sua capacidade 

para se autocuidar e para tomar decisões, até mesmo da sua identidade. Há uma ruptura 

brusca do modo de viver e de se relacionar com a família, o que provoca sentimentos de 

insegurança, desconforto e depressão, favorecidos pelo ambiente desconhecido e de fatores 

estressores (MERCÊS; ROCHA, 2006). 

Esta sensibilidade requer o envolvimento humanístico do profissional, no qual o 

cuidado constitui a essência do saber/fazer da enfermagem. Nessa perspectiva, não há como 

encarar o paciente de forma fragmentada, objetiva, reducionista. O maquinário presente na 

UTI não deve reprimir a possibilidade do toque, da palavra de conforto, da escuta, da 

subjetividade na relação entre o paciente e a enfermagem. A intensa burocratização do 

trabalho do enfermeiro não deve se sobrepor ao seu “olhar” sobre o paciente de forma 

humanitária, entendendo-o holisticamente (SIQUEIRA et al, 2006). 

Um dos entrevistados expressa que o cansaço é uma fator agravante para a perda 

dessa sensibilidade do profissional, o qual muitas vezes perde essa sensibilidade e faz seu 

trabalho aleatoriamente para concluir o serviço. 

Outra dificuldade expressa nas falas dos entrevistados é a falta do trabalho em 

equipe, o que interfere na agilidade do trabalho e na sobrecarga de alguns profissionais.  

De acordo com Heidegger, o agir humano do enfermeiro em seu cotidiano 

profissional reflete seu modo de ser no mundo, a partir de suas atitudes e seu modo de se 
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expressar com os quais convive em seu ambiente de trabalho (SAFRANSKI apud 

HEIDGGER, 2000).  

Dessa forma, as dificuldades do trabalho em equipe devem ser discutidas e 

compartilhadas para que se possa estabelecer melhor integração para a equipe, paciente, 

família e instituição, sendo preciso buscar comunicação construtiva, a amizade e o respeito 

mútuo (MARTINS, 2009). 

A qualificação dos profissionais de enfermagem constitui um fator de suma 

relevância para aplicação do cuidado humanizado, pois, se não conhecermos o que é cuidar 

e a importância da criação de vínculos não possibilitaremos a aplicação dessa prática. 

Através da análise das falas, pode-se depreender que algumas situações e 

dificuldades existentes no serviço podem dificultar a qualidade da assistência de 

enfermagem prestada ao paciente crítico no âmbito da UTI. Essas dificuldades somam-se às 

tensões vivenciadas diariamente pelos enfermeiros perante a dor e o sofrimento no processo 

de cuidar em terapia intensiva. 

Proporcionar condições dignas e justas de trabalho aos profissionais de 

enfermagem é reconhecê-los como sujeitos que, juntamente com o usuário, são capazes de 

construir o processo de cuidar. Ambas as partes precisam de condições favoráveis em 

termos de qualidade de vida para colocar em prática os princípios do SUS, de todos e para 

todos, conforme prevê a Constituição Brasileira. 

 

OS CAMINHOS POSSÍVEIS DE UM CUIDADO HUMANIZADO 

A construção de uma cultura humanizada dentro das organizações de saúde passa 

por aspectos específicos e distintos, mas que se transformam no decorrer dos 

acontecimentos. Trata-se de processos gradativos que implicam na mudança da postura do 

profissional diante do trabalho, na transformação do paciente em usuário cidadão, levando 

em consideração seus direitos e deveres e a organização dos serviços de saúde dentro de 

uma lógica de acolhimento e responsabilização. “... os padrões estabelecidos condicionam o 

comportamento das pessoas; no entanto, as pessoas modificam esses padrões, reconstruindo 

valores e concepções”.(CAMPOS, 2003, p. 55) 

O profissional de saúde é o elemento fundamental para essa construção do cuidado 

humanizado, não somente pela competência técnica, mas pela vivência ética. Nesse sentido, 
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a bioética fornece instrumentos, novos olhares e torna algumas situações inteligíveis, 

“contribuindo para que o profissional tenha um olhar diferente daquele que a prática lhe 

impõe” (GAIVA, 2006, p. 65) 

Nas falas dos entrevistados foi possível elencar fatores potencializadores para a 

realização de um cuidado humanizado. Foi destacada a empatia como importante 

característica que possibilita, aos profissionais, um fazer diferenciado possibilitando à 

humanização do cuidado. 

A empatia deve ser vista como um movimento na tentativa de colocar-se no lugar 

do outro a fim de melhor compreender o que este outro vivencia, experiencia e sente, tem 

sido uma importante característica destacada pelos profissionais, juntamente com a 

responsabilidade, a ética e a sensibilidade (BECK et al., 2007; AMESTOY; SCHWART; 

THOFEHRN, 2006). 

Outro ponto importante é o processo comunicativo. O profissional, conhecendo as 

técnicas de comunicação terapêuticas adequadas, traz consigo mais um recurso a seu favor, 

dando um enfoque mais humanístico à comunicação e às relações interpessoais que 

mantém. 

Outro fator que pode ser destacado e que é bastante reconhecido pelos entrevistados 

é a importância da família no processo de reabilitação do paciente. 

O significado da humanização em saúde vem se tornando cada vez mais amplo e atingindo 

vários aspectos, como: melhoria no processo comunicacional, efetivação dos princípios e 

diretrizes do SUS, co-responsabilidade na atenção e na gestão, controle social, acolhimento 

e triagem com escuta qualificada, e a interligação das tecnologias em saúde (HECKERT; 

PASSOS; BARROS, 2009). 

Nesse cenário ganha importância o que se define de tecnologia leve para 

implementação da humanização, pois a ela é atribuída às relações interpessoais, o 

acolhimento, a gestão de serviços, sendo assim, o território das tecnologias leves é base de 

atuação de todos os profissionais (GARCIA et al, 2010). 

Para um atendimento humanizado é preciso saber escutar o paciente, saber orientar, 

conversar, receber bem, dar atenção. Os entrevistados também consideram que as 

tecnologias leves são essenciais para o processo de um cuidado humanizado, pois apesar de 
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todos os entraves, em suas falas está expresso que eles buscam prestar um cuidado 

humanizado. 

É importante destacar que para superar as limitações encontradas no dia-a-dia do 

serviço é essencial o profissional ter iniciativa e ser pró-ativo para resolução dos problemas 

encontrados. 

Os entrevistados também reconhecem e destacam que a iniciativa de buscar o que 

falta, de tentar outros meios para dá resolutividade aos desafios encontrados. 

Um outro ponto crucial que merece ser repensado ao propor um cuidado mais 

humano diz respeito à formação profissional na área da saúde, que apesar de toda crise da 

ciência racionalista e das propostas de mudanças do modelo de atenção da saúde, que 

pregam a integralidade e a humanização da assistência, ainda hoje está centrada, 

predominantemente, no aprendizado técnico, racional e individualizado, muitas vezes sem 

o exercício da crítica, criatividade e sensibilidade (MINAYO, 2004). 

Sob essa ótica, sabe-se que para promover uma saúde humanizada ou de qualidade, 

envolve o fortalecimento da capacidade individual e coletiva para lidar com a 

multiplicidade dos condicionantes da saúde. Portanto, promover saúde de qualidade vai 

além da ausência de doença; deve ser entendido como uma estratégia transversal, multi e 

interdisciplinar. Diante desta concepção, não pode se limitar a questões relativas à 

prevenção, tratamento e cura de doenças. Desta forma, o cuidar humanizado implica, por 

parte do cuidador, a compreensão e a valorização da pessoa humana enquanto sujeito 

histórico e social. Para isso, é primordial que haja sensibilização com relação à 

problematização da realidade concreta, a partir da equipe multiprofissional 

(FRAQUINELLO; DIOZ, 2007). 

CONCLUSÃO 

 

A necessidade de se falar em humanização no atendimento em saúde surge quando 

se constata que a evolução científica e técnica dos serviços de saúde não têm sido 

acompanhadas por um avanço correspondente na qualidade do cuidado prestado ao 

paciente. 

A ideia inicial dessa pesquisa partiu da reflexão de que, a partir de uma prática de 

cuidado humanizado seria possível assegurar um serviço hospitalar de qualidade, pois 
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haverá uma compreensão e valorização tanto do profissional quanto do paciente, enquanto 

sujeito histórico e social, mas que, contudo, são vários os entraves existentes nesse 

ambiente que refletem diretamente na assistência realizada pelo profissional e que 

dificultam a exequibilidade de uma prática de saúde humanizada. 

A humanização deve fazer parte da filosofia de enfermagem. O ambiente físico, os 

recursos materiais e tecnológicos são importantes, porém não mais significativos do que a 

essência humana. Esta, sim, irá conduzir o pensamento e as ações da equipe de 

enfermagem, tornando-o capaz de criticar e construir uma realidade mais humana, menos 

agressiva e hostil para as pessoas que diariamente vivenciam as instituições de saúde. 

Desta forma, o cuidado em saúde na assistência de enfermagem em UTI deve ser 

uma combinação de tecnologia, humanização e integralidade dos serviços. Sob essa ótica, 

sabe-se que para promover uma saúde humanizada ou de qualidade, envolve o 

fortalecimento da capacidade individual e coletiva para lidar com a multiplicidade dos 

condicionantes da saúde. Portanto, promover saúde de qualidade vai além da ausência de 

doença; deve ser entendido como uma estratégia transversal, multi e interdisciplinar. 

Defende-se a partir destas inquietações a realização de uma prática de cuidar 

humanizada nos processos de trabalhos e na geração de qualidade dos serviços de saúde na 

Unidade de Terapia Hospitalar, enfatizando-se a necessidade de se assegurar atenção 

integral ao paciente, bem como estratégias que ampliem a condição de direitos e de 

cidadania desse indivíduo, além de promover, para os profissionais de saúde desse setor, 

um ambiente de trabalho mais prazeroso e menos alienante, mesmo diante de todas as 

barreiras encontradas para a concretização dessa prática. 
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RESUMO: As anfetaminas são drogas psicotrópicas sintéticas, que atuam no sistema nervoso 

central e podem causar dependência pelos efeitos agradáveis que provocam. São denominadas 

“drogas de rua” pelo fato de ser adquirida ilegalmente e ser utilizada como estimulante por 

muitas pessoas. O objetivo do presente artigo é através de um estudo descritivo de revisão 

bibliográfica explorar o uso de Anfetaminas por Caminhoneiros, seus efeitos e os impactos 

que a substância pode causar no organismo, enfatizando a relevância social desta 

problemática. Foi realizado um levantamento dos dados por meio da busca de artigos através 

das bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (LILACS, MEDLINE e Scielo) com o 

objetivo de encontrar manuscritos que abordassem a temática. Os descritores que foram 

utilizados para fazer a pesquisa foram: Anfetaminas, Drogas, Transtornos relacionados ao uso 

de anfetaminas. O critério de inclusão para selecionar os artigos foram artigos publicados 

entre os anos de 1995 e 2013. O uso da anfetamina por parte dos caminhoneiros se configura 

como um problema de saúde pública como trazem os artigos estudados, mas acaba se 

tornando também um problema de relevância social. Foi possível perceber que essa temática 

vem sendo discutido de uma forma satisfatória, mas que ainda faltam pesquisas que abrangem 

mais regiões brasileiras. Existe a necessidade de pesquisas que debatam a temática, no sentido 

de discutir a efetivação das sugestões, mostrada nos artigos. 

PALAVRAS-CHAVE: Anfetaminas. Drogas. Transtornos relacionados ao uso de 

anfetaminas.    

 

INTRODUÇÃO  

  Por causa dos muitos problemas cotidianos que envolvem as pessoas e suas relações 

de trabalho e vida social, cresce a prática comum do uso de medicamentos, sendo esta muito 

utilizada para aliviar de forma eficiente e rápida os vários sofrimentos psíquicos que rondam 
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as pessoas. O uso abusivo de medicamentos na sociedade, sendo esta uma prática muito 

comum, gerou uma preocupação crescente nas autoridades de saúde no que se refere à 

proteção da saúde da população. A oferta de produtos inovadores e aparentemente seguros 

pela indústria farmacêutica parece ser um grande aliado no enfrentamento de problemáticas 

de ordem pessoal e social. Nesse sentido, os medicamentos, especialmente as anfetaminas e 

substâncias relacionadas, passaram a ocupar um novo lugar no imaginário social, deixando de 

ser mercadorias simplesmente curativas para se tornarem símbolo de beleza, eficiência e 

prazer, ou seja, produtos capazes de adequar o funcionamento fisiológico e psicológico do 

organismo às exigências da atualidade (MARCON et. al, 2012).  

As anfetaminas, diferentes da cocaína e derivados do ópio, são drogas psicotrópicas 

sintéticas, que atuam no sistema nervoso central e podem causar dependência pelos efeitos 

agradáveis que provocam. A primeira droga que deu nome a essa classe de substancia foi à 

anfetamina, sintetizada em 1887 e comercializada inicialmente como descongestionante nasal. 

Suas propriedades estimulantes foram descobertas somente em 1927 e acabou por sobrepor o 

uso terapêutico (FUCHS, 2004).  

Dentre os estimulantes, o abuso de anfetamínicos ainda constitui um sério problema a 

nível mundial. Constitui grupo que normalmente está presente dentre os encontrados nos 

programas de verificação de drogas no ambiente de trabalho. No Brasil, é um importante 

fármaco de abuso dentre os caminhoneiros que fazem uso dos chamados “rebites”, para 

enfrentar as grandes jornadas de trabalho. Em um estudo realizada Oga et al. (2003) verificou-

se que 4,14 % das 483 amostras de urina provenientes de caminhoneiros de várias regiões do 

Brasil foram positivas para um ou mais fármacos de abuso, sendo que, dentre estas, a 

frequência de derivados anfetamínicos em associações ou como único grupo encontrado, foi 

de 85 %. Esse resultado é alarmante, uma vez que amostras objeto deste estudo foram doadas 

voluntariamente, mostrando assim que não há a percepção por parte do motorista de que se 

trata de uso indevido de drogas e mais, que esta conduta resulta em direção perigosa 

semelhante ao uso de álcool (OGA et al, 2003)  

As anfetaminas apresentam muitos efeitos colaterais, sendo que estas manifestações 

resultam da estimulação dos receptores adrenérgicos, serotoninérgicos e dopaminérgicos 

centrais e periféricos. A exposição aguda resulta inicialmente em agitação psicomotora, 

euforia, ansiedade, tremores, insônia, confusão mental, alucinações entre outros sinais 

clássicos da estimulação simpática, podendo estar associado a náuseas, vômitos e retenção 

urinária (ANDRADE FILHO, 2001).  
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A anfetamina foi sintetizada pela primeira vez na Alemanha, pelo químico Lazar 

Edeleanu em 1887. Cerca de 40 anos depois a droga começou a ser utilizado medicinalmente 

para aliviar a fadiga, alargar as passagens nasais e bronquiais (em casos de asma) e estimular 

o sistema nervoso central. (MUAKAD, 2013, p. 545 - 572).  

No Brasil, a primeira legislação penal sobre o uso de drogas remonta à década de 20 e 

o “desenvolvimento” da legislação sobre o assunto desemboca numa lei especial, a Lei 

6.368/76, que trata da prevenção, repressão e dos procedimentos processuais para os crimes 

relativos a drogas (ROCHA, 1995).  

No Brasil, destacam-se os anorexígenos anfetamínicos como o femproporex, que, no 

organismo, se biotransforma em anfetamina. Apesar de ser controlado por legislação 

específica, este fármaco tem sido amplamente utilizado em nosso país (MARIZ; SILVA, 

2003). Uma pesquisa feita em 2007 evidenciou que 80% dos caminhoneiros utilizavam 

anfetaminas, sendo 57% com intuito de manter-se acordado (CERQUEIRA, 2011, p. 77). 

Nem mesmo o controle de psicotrópicos realizados pelas farmácias e fiscalizados pelas 

agências de Vigilância Sanitária não são capazes de coibir a venda ilícita dessas drogas 

(CERQUEIRA et al. 2011).   

A atividade desenvolvida por motoristas de rotas longas envolve uma série de riscos à 

saúde. O trabalho é solitário, sendo percorridas longas distâncias. Além disso, a necessidade 

de perderem noites de sono por pressão de prazos para a entrega da carga, geralmente leva 

esses trabalhadores ao consumo de substâncias psicoativas, sendo bastante comum nesse meio 

o uso da substância a base de anfetaminas como "rebite" (MASSON; MONTEIRO, 2010). O 

consumo das anfetaminas vem crescendo nos últimos anos de uma forma alarmante, se 

tornando um sério problema de saúde pública e sendo portanto, necessária a efetivação de 

estratégias de enfrentamento desta problemática (NASCIMENTO ET AL; 2007). 

Encontrar alternativas para minimizar o consumo abusivo dessas substâncias e 

conscientizar sobre seus riscos constitui importante desafio, além disso, os estudos sobre o 

uso de drogas e álcool em caminhoneiros do nordeste brasileiro são escassos (CERQUEIRA 

et al. 2011)  

Diante do exposto, o objeto de estudo do presente artigo debruça-se sobre o uso de 

anfetaminas do tipo „rebite‟ por caminhoneiros, onde através de um estudo descritivo de 

revisão bibliográfica, buscou-se explorar o uso dessas substância, seus efeitos e os impactos 

que a mesma pode causar no organismo, enfatizando a relevância social desta problemática.  
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METODOLOGIA 

 

O presente artigo trata-se de um estudo de revisão bibliográfica crítica, onde foi 

realizado um levantamento dos dados por meio da busca de artigos através das bases de dados 

da Biblioteca Virtual em Saúde (LILACS, MEDLINE e Scielo) com o objetivo de encontrar 

artigos que abordassem a exploração do uso de Anfetaminas por Caminhoneiros, seus efeitos 

e os impactos que a substância pode causar no organismo. A busca dos foi realizada de agosto 

de 2014 a maio de 2015, os critérios de inclusão foram artigos publicados entre os anos de 

1995 e 2013, nos idiomas português e espanhol, os descritores utilizados para a pesquisa 

foram: Anfetaminas, Drogas e Transtornos relacionados ao uso de anfetaminas, sendo feito 

 o cruzamento dos descritores nas bases de dados citadas.   

   

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

  No Brasil as drogas do tipo Anfetaminas têm sido utilizadas em grande escala como 

agente inibidor de apetite. Como droga de abuso, está presente em diversos segmentos da 

sociedade, como por exemplo, estudantes, meninos de rua, atletas e caminhoneiros 

(ALMEIDA, 2006).  

O uso abusivo e indiscriminado das anfetaminas pelos grupos sociais acima citados 

vem crescendo gradativamente nos últimos anos e se tornando um sério problema de saúde 

pública, chamando-se a atenção neste estudo para os caminhoneiros de estrada. Estes 

representam uma categoria profissional de grande relevância na economia do Brasil e de 

grande expressividade em termos quantitativos, sendo bastante comum o uso de anfetaminas 

pelos mesmos para reduzir o sono, diminuir o cansaço e diminuir o tempo de entrega de 

cargas.  

Efeitos e os impactos que a substância pode causar no organismo 

 

A anfetamina, juntamente com o seu isômero dextrógino ativo, denominado 

dextroanfetamina, e com a metanfetamina e o metilfenidato, vem a formar um grupo de 

substâncias com propriedade farmacológicas muito parecidas, nas quais se incluem  as 
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denominadas “drogas de rua”,  como  o                   metilenodioximetanfetamina, 

também denominado de NDMA, MDA ou mais popularmente, o ecstasy (RANG et al, 2003).  

Ainda segundo Andrade (2001) as anfetaminas aumentam a pressão de pulso por sua 

atividade nos receptores alfa e beta adrenérgicos e produz elevação das pressões arteriais 

sistólica e diastólica, Altera o fluxo sanguíneo cerebral e em doses altas a substância pode 

provocar arritmias cardíacas. 

GRAHAME-SMITH (2004) evidencia que as anfetaminas tem tempo de meia-vida de 

3- 4 horas no organismo e os efeitos mais comuns incluem: euforia, aumento do impulso, 

aumento da confiança, maios sociabilidade, loquacidade e aumento das capacidades físicas e 

mentais, redução das necessidades de alimento, repouso e sono. 

 Na tabela a seguir serão enfatizados os efeitos físicos – agudos, crônicos e de 

abstinência, e também os efeitos Psicológicos - agudos, crônicos e de abstinência: 

 

Efeitos das anfetaminas no organismo 

Efeitos Físicos 

Efeitos Agudos: 

 Hiperatividade; Insônia; Sudorese; Diarreia; Arritmias; Febre; 

Alteração da PA; Convulsões; Coma. 

Efeitos Crônicos: 

 Tolerância; Lesão Microvascular; Lesão Neuronal 

dopaminérgica e Hipersensibilidade dos receptores. 

Abstinência:  

 Sono profundo; Letargia; Fome. 

 

            Efeitos Psicológicos  

Efeitos Agudos:  

 Exaustão; Pânico; Irritabilidade; Alucinações, Psicose. 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 407



 
 

Efeitos Crônicos: 

 Depressão; Preocupação Extrema; Psicose Crônica. 

Abstinência:  

 Depressão; Anedonia; Redução da Motivação; extremo desejo 

Compulsivo. 

Fonte: GRAHAME-SMITH, D. G; ARONSON, J. K. Tratado de Farmacologia Clínica e Farmacoterapia. 

Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2004.  

 

As anfetaminas são tomadas por via oral, mas também podem ser injetadas. O uso de 

doses altas durante um período prolongado de tempo pode levar a uma psicose induzida, não 

diferido da Esquizofrenia Paranoide Aguda. Não se observam fenômenos fisiológicos 

significativos de abstinência com a anfetamina, porém a euforia desagradável e o desejo 

compulsivo podem persistir por meses ou até anos (GRAHAME-SMITH, D. G; ARONSON, 

J. K., 2001) 

Quanto ao uso indiscriminado de Anfetaminas por Caminhoneiros, Cerqueira et al. 

(2011) evidência que os “resultados de uma pesquisa mostra que 80% dos caminhoneiros 

utilizavam anfetaminas [...] Observou-se que 30% dos caminhoneiros utilizavam há mais de 5 

anos e 57% com intuito de manter-se acordado”, e em outro estudo, como o de Nascimento et 

al (2007), por exemplo, verificou-se um número considerável de motoristas que faziam uso 

dessa substância, onde o principal motivo para o uso da mesma era a pressa para chegar ao 

local de destino. 

Já a tolerância à droga é muito mais perigosa e comum entre a população de 

caminhoneiros, pois o fato do usuário de anfetamina ser capaz de executar uma atividade 

qualquer por mais tempo, sentindo menos cansaço leva o mesmo a tomar outras doses a fim 

de diminuir ainda mais este cansaço aparente.   

MUAKAD (2013) enfatiza que o cansaço retoma horas após o fim do efeito da droga e 

se nova dose é tomada, o cansaço desaparece, todavia com menor intensidade, intensificando 

os sinais da tolerância farmacológica, e o resultado é que são necessárias doses cada vez 

maiores para a produção do bem-estar já alcançado. De qualquer maneira a anfetamina faz 

com que um organismo reaja acima de suas capacidades, exercendo esforços excessivos, 

prejudicando, a médio e longo prazo, a saúde do usuário.  
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Quando a anfetamina é tomada continuamente, o usuário começa a perceber que com o 

tempo a droga faz menos efeito; assim, para obter o que deseja, precisa ir tomando, a cada dia, 

doses maiores. Há casos que de 1 – 2 comprimidos, a pessoa passou a tomar até 40 – 60 

comprimidos diariamente (MUAKAD, 2013). Quanto aos efeitos que as anfetaminas 

produzem no corpo, além de propiciar fármaco-dependência, quanto maior o tempo de uso, 

maior chance de apresentar fenômenos de tolerância (LEYTON, et al. 2002).   

 Oga (2003) discute a intoxicação aguda produzida pelas anfetaminas, ocorre em nível 

de sistema nervoso central e cardiovascular. Surge hipertermia, edema cerebral, hemorragia 

intracraniana difusa ou colapso cardiovascular, principal motivo de morte pela intoxicação. 

Ocorre sudorese abundante com consequência taquipnéia e taquicardia e pode acontecer a 

falência renal como decorrência do colapso circulatório. 

 Segundo Larini (1997), quando o fármaco é suspenso depois de alguns dias, 

geralmente há um período de sono profundo, e ao acordar o indivíduo se sente depressivo, 

ansioso e faminto.   

 

Relevância social desta problemática e o que tem sido feito para o enfrentamento 

da problemática 

 

O uso da anfetamina por parte dos caminhoneiros se configura como um problema de 

saúde pública como trazem os artigos estudados, mas acaba se tornando também um problema 

de relevância social, pois os caminhoneiros fazem parte de uma classe trabalhista importante 

para a economia do país e possuem uma rotina de trabalho que os tornam vulnerais a doenças, 

assim as como complicações das más condições de trabalho aos quais os mesmo estão 

sujeitos, sendo assim consideradas perigosas e estressantes (KNAUTH et al, 2012).  

Os caminhoneiros compõe uma população com muita mobilidade, por se tratar de uma 

profissão solitária, estudos como o de Knauth et al (2012), por exemplo, aponta que, por causa 

das condições de trabalho, os mesmos podem se sentir isolados, solitários, e  o fator de passar 

muito tempo longe de casa acaba gerando conflitos e tensões em seu ambiente familiar.  

Como foi dito anteriormente, as condições de trabalho dos caminhoneiros não são 

favoráveis a sua saúde, e acaba sendo um fator contribuinte para o uso de substâncias como a 

anfetamina, álcool e outras drogas psicoativas que os estimulem a passarem mais tempo 

acordados ou para suportar as pressões do trabalho. Esse uso pode trazer riscos para quem usa 

e para a sociedade, pois ao se tratar de uma profissão automobilística, o risco de ocorrência de 
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acidentes de trânsito são maiores, e se configuram numa profissão mais susceptível a doenças 

sexualmente transmissíveis (DST) (MASSON et al, 2010; NASCIMENTO et al, 2007; 

ZEFERINO, 2003).  

Outro fator preocupante é a forma de aquisição dessas drogas, muitos artigos como os 

de Teixeira et al (2011), por exemplo, mostram os postos de combustíveis como um dos 

locais ilegais de aquisição da droga.  

A ANVISA traz em sua resolução de nº 50/2014 as medidas de controle de 

comercialização, prescrição e dispensação de medicamentos que contenham as substâncias 

anfepramona, femproporex, mazindol e sibutramina, seus sais e isômeros, bem como 

intermediários e dá outras providências, mostrando que para a prescrição e dispensação dos 

medicamentos contendo a anfetamina é necessária uma receita do tipo “B2”, e que essas 

substâncias devem ser comercializadas em farmácias de manipulação que apresentem a 

ANVISA notificações onde comprovem a eficácia e segurança para a sua comercialização, de 

acordo com as normas sanitárias vigentes. 

Várias são as estratégias apresentadas pelos artigos, entre elas: a implementação de 

campanhas educativas e preventivas nas empresas de transporte, postos de combustíveis e 

uma reavaliação dos prazos de entrega por parte dos proprietários, a importância de ações de 

conscientização sobre o uso de substâncias inadequadas para a saúde dos mesmos, como a 

anfetamina, álcool, cocaína e outras, a realização de controle rigoroso da venda destas 

substâncias, assim como uma maior fiscalização nos postos de gasolina; e por último enfatiza-

se a necessidade de traçar estratégias que trabalhem de forma articulada para envolver a saúde 

dos homens e a saúde de grupos populacionais com grande mobilidade, como os 

caminhoneiros (NASCIMENTO et al, 2007; LEYTON et al, 2002; KNAUTH et al, 2012). 

 

CONCLUSÃO 

 

O uso terapêutico das anfetaminas baseia-se em sua propriedade de estimular o 

sistema nervoso central, sendo capazes de estimular o centro respiratório medular, assim 

como aumentar a atividade motora, melhorar o humor, aumentar o limiar da fadiga e causar 

insônia, também são indicados no tratamento da síndrome hipercinética, na qual é uma doença 

caracterizada por hiperatividade, incapacidade de concentração e alto grau de comportamento 

impulsivo sendo hoje chamado de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem sido 
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amplamente utilizados no tratamento de obesidades devido ao efeito anoréxico, uma vez que, 

devido o aumento nos índices de abuso as anfetaminas não são mais recomendadas para este 

determinado fim terapêutico (OGA et al, 2003).  

Entretanto, o uso abusivo dessas drogas para suprir outros fins e principalmente a 

utilização por caminhoneiros vem se tornando um sério risco de saúde pública, pois o que 

leva essa classe a buscar por essas substâncias aparentemente é o desejo de cumprir metas, 

entregas e prazos, mas que ao ser consumida de forma indiscriminada e abusiva causa a 

tolerância da droga no organismo, causando os respectivos efeitos colaterais do consumo.  

Como consequência destaca-se também o aumento de riscos nas estradas, exacerbando 

a exposição dos caminhoneiros a acidentes fatais. Ainda decorrente da tolerância e aumento 

da dose, sobrevêm à ansiedade, disforia, confusão mental, depressão, náuseas, cefaleia e 

fadiga, causando não só problemas físicos, mas também psicológicos aos usuários da droga 

(OGA et al, 2003). 

Com o levantamento dos dados, para a realização deste artigo, foi possível perceber 

que esse assunto vem sendo discutido de uma forma satisfatória, mas que ainda faltam 

pesquisas que abrangem mais regiões brasileiras, como o Norte e Nordeste, por exemplo, pois 

a maior parte dos estudos encontra-se centralizados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste.  

Existe a necessidade de pesquisas que debatam a temática, no sentido de discutir a 

efetivação das sugestões mostrada nos artigos, se estão sendo implantadas, ou se já existe 

alguma ação por parte dos governantes e/ou empresários em favor dessa categoria 

profissional. 
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RESUMO: Oclusão é a relação normal entre os planos inclinados oclusais dos dentes 

quando os maxilares estão em máxima intercuspidação dentária (ANGLE,1899). Já a 

oclusão não-normal ou ainda denominada de maloclusão é tida como sendo desvios de 

crescimento e desenvolvimento do complexo bucofacial e desvios de posições dentais 

que podem originar as deformidades dentofaciais (MOYERS,1959). As oclusopatias se 

configuram como um problema de saúde pública, resultando de sua alta prevalência e por 

poder influenciar negativamente na qualidade de vida, prejudicando a interação social e 

o bem-estar psicológico dos indivíduos acometidos. O estudo analisou a prevalência de 

oclusopatias e seus fatores associados no Brasil, para a idade de 12 e faixa etária15-19 

anos, levando em consideração sua severidade e necessidade de tratamento, tal análise foi 

feita utilizando dados secundários de um levantamento epidemiológico nacional, o  Saúde 

Bucal Brasil 2010 ( SBBrasil 2010), a análise dos dados foi realizado  por meio do teste 

estatístico Qui-Quadrado e com o auxílio do Coeficiente de Pearson. O número total de 

adolescentes pesquisados foi de 10.109, desses 6.182 (61,2%) não apresentavam 

oclusopatias e 3.927 (38,8%) apresentavam. Quando analisou-se o grau de satisfação do 

paciente foi possível constatar que apenas 8.217 pacientes souberam responder e desses 

5.830 (70,9%) estão satisfeitos e 2.387(29,1%) insatisfeitos com sua oclusão. Em relação 

a auto percepção quanto a necessidade de tratamento um número de 9.666 entrevistados 

conseguiram fazer tal avaliação e desses 6.589 (68,2%) julgaram necessário e diferente 

dos 3.084 (31,8%) restantes. Essa avaliação da saúde oclusal dos brasileiros se faz 

relevante como forma de planejar adequadamente os recursos de saúde pública voltados 

para o diagnóstico, planejamento e tratamento da má oclusão. 

PALAVRAS-CHAVE: Má oclusão; oclusopatias; tratamento; epidemiologia; 

SBBrasil. 
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INTRODUÇÃO 

A porcentagem da população acometida pelos desvios morfológicos da oclusão 

normal é tão grande que a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a má oclusão 

como o terceiro problema odontológico de saúde pública (SILVA, 2000). Muitas más 

oclusões resultam da combinação de pequenos desvios da normalidade, cada qual 

demasiado suave para ser classificado como anormal, mas sua combinação e persistência 

ajudam a produzir um problema clínico que deve ser solucionado, recuperando a 

integridade e o equilíbrio do conjunto (CAMARGO, 1998). 

A oclusão normal é caracterizada priomordialmente por uma relação dentofacial 

harmoniosa. Ao passo que, a má oclusão consiste em uma anomalia do desenvolvimento 

dos dentes e/ou arcos dentários que se estabelece tanto na dentição decídua quanto na 

permanente, acarretando desde um desconforto estético, nos casos mais leves, até os 

agravos funcionais e incapacitações, nos casos mais severos (ALMEIDA, 2000). 

Entretanto, não se pode ignorar que o desenvolvimento osteogênico, a hereditariedade e 

o estado geral de saúde são fatores que também contribuem para a instalação e/ou 

agravamento das más oclusões.  

No Brasil, desde o ano de 2004, através da implantação da Política Nacional de 

Saúde Bucal, intitulada Brasil Sorridente, observa-se uma mudança do foco da atenção 

em saúde bucal, com o avanço na melhoria da organização do sistema de saúde como um 

todo e propondo um modelo que abrange a universalidade, integralidade e equidade. 

O grande declínio da cárie nos países desenvolvidos, fortemente evidenciado a 

partir da década de 70 contribuiu ainda mais para que esses países intensificassem a 

atenção em saúde na questão das más oclusões dentárias (NADANOVSKY, 2000). No 

panorama brasileiro o declínio da cárie teve início mais tardio e limitado, mas este 

também já sinaliza a inclusão de assistência especializada no SUS, dentre eles o 

tratamento das más oclusões por meio da ortodontia, uma vez que estas podem assumir 

importância ainda maior em saúde bucal, com o controle daquele agravo. 

Tendo em vista que as alterações bucais raramente representam um risco de vida, 

seu tratamento e prevenção muitas vezes não constitui prioridade para as políticas 

públicas de saúde. Assim, para abordar a importância da saúde bucal para as políticas 

públicas é necessário que os dentistas e pesquisadores façam uma ligação entre os dados 

epidemiológicos das doenças bucais mais prevalentes, às condições sociais e econômicas, 
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e ao impacto desses agravos na qualidade de vida dos indivíduos (FEITOSA; COLARES; 

PINKHAM, 2005). 

O mais recente levantamento epidemiológico das condições de saúde bucal 

realizado no Brasil, conhecido como Saúde Bucal - SB 2010 - avaliou a prevalência de 

má oclusão nas faixas etárias de 5 anos, 12 anos e 15 a 19 anos, ratificando os dados 

mundiais (OLIVEIRA, 2004). Tal levantamento possibilitou uma riqueza de informações 

que permitirá realizar associações da prevalência deste agravo com dados como 

condições sociais e econômicas, autopercepção em saúde bucal, entre outras, 

proporcionando um retrato dinâmico deste agravo no panorama brasileiro.  

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada por meio de um estudo do tipo transversal. A análise teve 

como fonte dados secundários provenientes do SBBrasil 2010, pois trata-se de um 

levantamento epidemiológico de saúde bucal de nível nacional, que tem como principal 

função detectar a situação da saúde bucal do brasileiro e a partir desse perfil planejar as 

ações do programa nacional de atenção odontológica, o Brasil Sorridente. 

O município foi a unidade de análise, neste caso todos os municípios sorteados 

para comporem a amostra do SBBrasil, e a população estudada compreendeu os 

adolescentes de 12 anos e faixa etária de 15-19, já que o DAI (Índice de Estética 

Dental)foi utilizado para avaliação das anormalidades dentofaciais nessa faixa etária,  

alocada em consonância com os critérios do levantamento epidemiológico SBBrasil , para 

o ano de 2010. 

Os dados do levantamento epidemiológico SBBrasil 2010 foram obtidos por meio 

de solicitação à Coordenação Nacional de Saúde Bucal (CNSB) do Ministério da Saúde 

do Brasil, onde neste, o índice utilizado para avaliação das oclusopatias é o DAI, que é 

um índice quantitativo, proposto, em 1986 por Jenny; Cons, para avaliar o grau de 

impacto estético da dentição. Tem sido adotado pela OMS como um índice de 

rastreamento trans-cultural, e, no Brasil, vem sendo utilizado em levantamentos 

epidemiológicos realizados pelo Ministério da Saúde para avaliar a gravidade da 

maloclusão e a prevalência da necessidade de tratamento ortodôntico (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2011). O DAI é uma equação de regressão logística que relaciona, 

matematicamente, a percepção do público sobre a estética dental com medidas físicas 

objetivas de características oclusais associadas às más oclusões. 
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Tal índice permite afirmar que quanto mais o aspecto dentário de uma pessoa é 

desviado das normas sociais, maior a probabilidade dela apresentar limitações sociais e, 

consequentemente, necessidade de tratamento ortodôntico (COSTA, 2007). Na 

epidemiologia, o DAI é utilizado como preditor de gravidade da má oclusão e como índice 

de necessidade de tratamento ortodôntico (BEGLIN, 2001). Sendo portanto, o índice 

utilizado no cruzamento com as demais variáveis. 

Como variáveis dependentes foram analisadas a presença ou não de oclusopatias, 

bem como, a necessidade ou não de tratamento. Quanto às variáveis independentes foram 

analisadas o índice de satisfação do paciente com a saúde bucal, renda, região, grupo 

étnico, sexo, faixa etária e CPO-D; tendo sido cruzadas entre si as variáveis dependentes 

e independentes. 

Para a obtenção das informações, a partir dos dados coletados através do DAI, foi 

utilizado o Software SPSS (StatisticalPackage for the Social Sciences) versão 20.0 com 

tal finalidade, possibilitando o posterior cruzamento das variáveis analisadas. Para 

associação entre as variáveis, os dados foram submetidas ao Teste Estatístico Qui- 

Quadrado, que se destina a encontrar um valor da dispersão para duas variáveis nominais, 

avaliando a associação existente entre variáveis qualitativas. Pode –se dizer que dois 

grupos se comportam de forma semelhante se as diferenças entre as frequências 

observadas e as esperadas em cada categoria forem muito pequenas, próximas a zero. Ou 

seja, o teste verifica se a frequência com que um determinado acontecimento observado 

em uma amostra se desvia significativamente ou não da frequência com que ele é 

esperado.  Portanto, um valor de Pearson Chi-Square (p) menor que 0,05 nos indica que 

as frequências observadas são diferentes das frequências esperadas, portanto há 

associação entre os grupos. Já se o valor de Pearson Chi – Square for maior que 0,05 

aceita-se a hipótese nula, ou seja, não há associação entre os grupos. 

 Já na correlação entre o DAI e a variável CPO-D, utilizou-se o Coeficiente de 

Correlação de Pearson, que é uma medida do grau de relação linear entre duas variáveis 

quantitativas, variando entre os valores menos um e um. O valor zero significa que não 

há relação linear, o valor um indica uma relação linear perfeita e o valor menos um, 

também indica uma relação linear perfeita mas inversa, ou seja quando uma das variáveis 

aumenta a outra diminui. Quanto mais próximo estiver de um ou menos um, mais forte é 

a associação linear entre as duas variáveis. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao analisar o banco de dados SBBrasil 2010, foi verificado que 10.109 

adolescentes com 12 anos e faixa etária de 15 – 19 anos serviram de amostra para esse 

levantamento, desse total o DAI identificou que 6.182 (61,2%) não apresentam 

oclusopatias e 3.927 (38,8%) foram diagnosticados com graus variados desse agravo. É 

importante ressaltar que a variável DAI fornece quatro categorias (sem oclusopatia, 

oclusopatia definida, oclusopatia severa, oclusopatia muito severa) a qual foi redefinida 

pelo autores do presente estudo em uma variável nominal (sem oclusopatia, com 

oclusopatia). Resultados não condizentes com os encontrados por GARBIN; 

PERIN;LOLLI, 2010 que por meio de um estudo epidemiológico transversal avaliou 734 

crianças na faixa etária de 12 anos de idade, de ambos os sexos, provenientes de escolas 

públicas estaduais do município de Lins/SP e contatou que das 734 crianças examinadas, 

244 (33,24%) apresentaram oclusão normal e 490 (66,76%) apresentaram alguma 

oclusopatia.  

Na relação entre grupo etário e presença ou ausência de oclusopatias, foi 

constatado que do total de 5.710 adolescentes de 12 anos, 3. 374 (59,1%) não apresentam 

oclusopatias, diferentemente dos 1.885 (40,9%) que foram identificados com o agravo. 

Já dos 4.399 adolescentes pertencentes a faixa etária de 15 – 19 anos, 2.808 (63,8%) não 

tinham oclusopatias e 5.591 (36,2%) apresentavam algum tipo de oclusopatias (Tabela 

2). A presença de oclusopatias de forma mais significativa na idade de 12 anos pode ser 

resultado do fechamento do ciclo da erupção dentária, uma vez que essa é a idade em que 

erupciona o segundo molar permanente, sendo portanto, a fase final de alinhamento dos 

dentes.  Por outro lado, também podemos explicar o número reduzido de adolescentes 

com alguma oclusopatia na faixa etária de 15-19 anos, se considerarmos que, nessa faixa 

etária, muitos provavelmente, já realizaram algum tipo de tratamento ortodôntico. 

Tabela 2: Relação entre o Grupo Etário e a Presença ou Ausência de Oclusopatias. 

Brasil, 2010. 

  Grupo Etário Sem Oclusopatias 

n  (%) 

Com Oclusopatias 

n  (%) 

Total 

n  (%) 

    

12 anos 3.374 (59,1) 1.885  (40,9) 5.710 (100) 

15 – 19 anos 2.808  (63,8) 1.591  (36,2) 4.399 (100) 

Total 6.182  (61,2) 3.927 (38,8) 10.109  (100) 
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Fonte: DadosSBBrasil 2010. 

 

 

Ao renda e presença ou ausência de oclusopatias, é possível perceber uma 

uniformidade entre a maioria das diferentes distribuições de renda.  Mas também é notória 

a alteração significativa que existe na porcentagem que representa os entrevistados com 

renda de até 250 e que apresenta alguma oclusopatia, totalizando (47,1%) (Tabela 3). 

Uma possível leitura para esse resultado, está no fato de que são maiores as dificuldades 

para que a população com menor poder aquisitivo tenha acesso a um serviço privado de 

tratamento, ficando dependente da atenção à saúde bucal oferecida pelo serviço público, 

que em sua maioria não oferece esse tipo de atenção mais específica. Entende-se também, 

a falta de conhecimento por arte dos usuários do serviço público de saúde, quanto às 

oclusopatias, levando em consideração que esses, buscam na maioria das vezes por uma 

assistência de caráter curativista e não de prevenção, sendo ignoradas diante da urgência 

tanto por profissionais quanto por usuários, os esclarecimentos das demais alterações 

bucais, entre as quais as oclusopatia. 

Tabela 3: Relação entre a Renda e a Presença ou Ausência de Oclusopatias. Brasil, 

2010. 

Renda Sem Oclusopatias 

n      (%) 

Com Oclusopatias 

n     (%) 

Total 

n     (%) 

    

Até 250 162   (52,9) 144   (47,1) 306  (100) 

251 a 500 727   (61,6) 453  (38,4) 1.180  (100) 

501 a 1.500 2.520  (60,7) 1.629  (39,3) 4.149  (100) 

1.501 a 2.500 801  (62,9) 472  (37,1) 1.273  (100) 

2.501 a 4.500 410  (67,3) 199  (32,7) 609  (100) 

4.501 a 9.500 145  (67,4) 70  (32,6) 215  (100) 

Mais de 9.500 52   (69,3) 23  (30,7) 75 (100) 

Total 4.817    (61,7) 2.990    (38,3) *7.807  (100) 

Fonte: Dados SBBrasil 2010. 

* 2.302 participantes não souberam informar sua renda mensal não sendo possível incluí-los nessa 

análise.   

 

Ao analisar a população nas diferentes regiões do país quanto às oclusopatias, 

pode-se observar uma uniformidade entre as porcentagens que representam a presença ou 
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não de oclusopatias em cada região, indo de encontro aos resultados esperados, que 

seriam compreendido com valores mais expressivos de presença de oclusopatias nas 

regiões menos abastadas (Norte e Nordeste) e menores valores para esse agravo em 

regiões mais desenvolvidas socioeconomicamente (Sudeste e Sul), porém os resultados 

mostraram que há pouca ou diferença insignificante entre tais porcentagens (Tabela 4). É 

necessário ressaltar a interferência desses resultados para a distribuição das verbas 

voltadas à saúde bucal pública, que deve promover a equidade, um dos princípios do SUS, 

que afirma que os desiguais devem ser tratados desigualmente, ou seja, aquelas regiões 

com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mais baixo devem receber mais verbas 

e regiões com IDH mais elevado, menos verba. Dados do Relatório do Desenvolvimento 

Humano publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 

2013) mostra que, no Brasil as capitais com menor IDH se concentram nas regiões Norte 

e Nordeste e as com IDH mais expressivos se concentram nas regiões Sudeste e Sul do 

país, dados esses que não corroboram com o encontrado neste estudo.  

Tabela 4: Relação entre as Regiões do País e a Presença ou Ausência de Oclusopatias. 

Brasil, 2010. 

Região Sem Oclusopatias 

n   (%) 

Com Oclusopatias 

n   (%) 

Total 

n   (%) 

    

Norte 1.426  (60,4) 936  (39,6) 2.362  (100) 

Nordeste 1.424  (62,2) 867  (37,8) 2.291  (100) 

Sudeste 929   (61,7) 577  (38,3) 1.506  (100) 

Sul 558   (63,2)  325  (36,8) 883  (100) 

Centro-Oeste 746  (63,5) 429  (36,5) 1.175 (100) 

    

Total 5.083  (61,9) 3.134  (38,1) *8.217 (100) 

Fonte: Dados SBBrasil 2010. 

* 1.892 participantes não souberam informa a que região pertenciam não sendo possível incluí-los nessa 

análise.   

 

Na relação entre grupos étnicos e presença ou ausência de oclusopatias é 

necessário ressaltar a diferença entre as amostras. Sendo o grupo étnico com maior 

número de entrevistados a parda, num total de 3.876 e destes (40,5%) apresentam 

oclusopatias. Também expressivo foi número de indígenas que apresentavam maloclusão, 
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pois de um total de 67 entrevistados, (44,8%), eram acometidos. Já entre os 

autodenominados brancos, o segundo maior número de entrevistados 3.228, é interessante 

observar que desses, 1.118 (34,6%) apresentam oclusopatias, sendo este o valor menos 

expressivo entre os grupos étnicos (Tabela 5).  

Tabela 5: Relação entre Grupos Étnicos e a Presença ou Ausência de Oclusopatias. 

Brasil, 2010. 

Grupo Étnico Sem Oclusopatias 

n    (%) 

Com Oclusopatias 

n    (%) 

Total 

n    (%) 

    

Branca 2.110  (65,4) 1.118  (34,6) 3.228  (100) 

Preta 526  (60,1) 349  (39,0) 875  (100) 

Amarela 102  (59,6) 69  (40,4) 171  (100) 

Parda 2.308  (59,5) 1.568  (40,5)  3.876  (100) 

Indígena 37  (55,2) 30  (44,8) 67  (100) 

    

Total 5.083  (61,9) 3.134  (38,1) *8.217 (100) 

Fonte: DadosSBBrasil 2010. 

* 1.892 participantes não souberam definir a que grupos étnicos pertenciam não sendo possível incluí-los 

nessa análise.   

 

Quando avaliada a relação entre a presença ou ausência de oclusopatias por sexo, 

percebeu-se que 5.083 (61,9%) dos entrevistados não apresentavam oclusopatias e desses 

2.676 eram do sexo feminino e 2.407 do masculino. Os que foram identificados com esse 

agravo somaram 3.134 (38,1%) sendo 1.604 mulheres e 1.530 homens (Tabela 6). Essa 

maioria feminina corrobora com o estudo de GARBIN; PERIN;LOLLI, 2010 que das 734 

crianças examinadas, 244 apresentaram oclusão normal, sendo 139 do sexo feminino e 

105 sexo masculino e das 490 que apresentaram oclusopatia eram 288 do sexo feminino 

e 202 sexo masculino, e não condizente com o encontrado por PERES, 2002 que observou 

prevalência maior de oclusopatias no sexo masculino (75,6%) quando comparado ao sexo 

feminino (68,0%). 

 

Tabela 6: Relação entre o Sexo e a Presença ou Ausência de Oclusopatias. Brasil, 2010. 

Sexo Sem Oclusopatias 

n   (%) 

Com Oclusopatias 

n  (%) 

Total 

n  (%) 
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Masculino 2.407  (61,1) 1.530  (39,9) 3.937 (100) 

Feminino 2.676  (62,5) 1.604  (37,5) 4.280 (100) 

Total 5.083  (61,9) 3.134  (38,1) * 8.217 (100) 

Fonte: DadosSBBrasil 2010. 
* Não foi obtida a informação sobre o sexo de 1.892 participantes, não sendo possível incluí-los 

nessa análise.   

 

Segundo Pereira (2010), atualmente, e independente da idade, pode-se observar a 

preocupação das pessoas com a estética. Desde a infância, a estética, no contexto 

psicossocial, possui relação direta com a autoimagem e autoestima, interferindo no 

desenvolvimento emocional do indivíduo. Marques et al. (2009) realizaram uma pesquisa 

com o objetivo de determinar os fatores associados ao desejo pelo tratamento ortodôntico 

entre os adolescentes brasileiros e seus pais. Dos 403 adolescentes examinados, 78% 

manifestaram o desejo pelo tratamento ortodôntico e destes, 72% acreditavam que este 

tratamento poderia melhorar a sua qualidade de vida.  Assim, a percepção do paciente 

deve ser complementar a avaliação clínica convencional, contribuindo diretamente com 

o sucesso do tratamento.  

No cruzamento das nossas informações sobre a auto percepção da necessidade de 

tratamento diante da presença ou ausência de oclusopatias, verificou-se que 3.084 pessoas 

não julgavam necessitar de tratamento, mesmo que destes 895 (29%) apresentem alguma 

oclusopatia e 2.189 (71%) não. Os que acreditavam ser necessário a realização de 

tratamento somaram 6.589 sendo 2.862 (43,5%) portadores e 3.720 (56,5%) não 

portadores de oclusopatias (Tabela 7). Sendo importante ressaltar que dos 9.666 

entrevistados, 6.589 julgaram precisar de tratamento, porém desses, apenas 2.862 

apresentavam oclusopatias. Mostrando portanto que (56,5%) mesmo diante da ausência 

desse agravo, julgavam necessitar de alguma intervenção, o que pode ser justificado 

provavelmente, por uma estética desfavorável ou outro incômodo, que não a maloclusão. 

Assim, podemos constatar que, apesar de ser considerada pela OMS como o terceiro 

problema odontológico de saúde pública em todo o mundo, ainda não há uma 

conscientização da população no que diz respeito às oclusopatias, suas origens, 

consequências biológicas e funcionais ou a importância do tratamento deste agravo.Esses 

resultados corroboram com o encontrado por PERESA; TRAEBERT; MARCENES, 

2002 quando realizaram um estudo transversal que incluiu todos os alunos (n=315) entre 

14 e 18 anos de idade matriculados em um colégio em Florianópolis, SC, no ano de 1999, 
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nesse observou-se que a maioria dos problemas oclusais foi associada à insatisfação com 

a aparência e consequentemente a necessidade de tratamento.  

Tabela 7: Auto Percepção da Necessidade de Tratamento diante da Presença ou 

Ausência de Oclusopatias. Brasil, 2010. 

Necessidade de Tratamento Sem 

Oclusopatias 

n     (%) 

Com 

Oclusopatias 

n     (%) 

Total 

 

n      (%) 

    

Não 2.189  (71) 895 (29) 3.084 (100) 

Sim 3.720  (56,5) 2.862 (43,5) 6.589 (100) 

Total 5.909  (61,2) 3.757  (38,8) * 9.666 (100) 

Fonte: DadosSBBrasil 2010. 

*443 participantes não souberam responder quanto a auto percepção da necessidade de tratamento não 

sendo possível incluí-los nessa análise.   

 

Uma vez questionado quanto ao grau de satisfação bucal do paciente e a relação 

dessa com a presença ou não de oclusopatias constatou-se que 5.830 estão satisfeitos e 

3.908 (67%) sem oclusopatias e 1.922 (33%) com oclusopatias. Os 2.387 restante 

encontram-se insatisfeitos, aqui vale ressaltar que destes, 1.212 (50,8%), o que representa 

a maioria, apresentam algum grau de oclusopatia (Tabela 8). Constatando-se portanto que 

que a insatisfação com dentes e bocas, autoreferida pelos sujeitos, perpassa a presença 

das oclusopatias e suas implicações est´ticas e funcionais.  

 

Tabela 8: Grau de Satisfação com dentes e boca dos Adolescentes quanto a Presença ou 

Ausência de Oclusopatias. Brasil, 2010. 

Satisfação Sem Oclusopatias 

n         (%) 

Com Oclusopatias 

n       (%) 

Total 

n (%) 

    

Satisfeito 3.908 (67,0) 1.922 (33,0) 5.830 (100,0) 

Insatisfeito 1.175  (49,2) 1.212  (50,8) 2.387 (100,0) 

Total 5.083  (61, 8) 3.134  (32,2) * 8.217 (100) 

Fonte:DadosSBBrasil 2010. 

* 1.892 participantes não souberam responder se estavam satisfeitos ou não com sua oclusão não sendo 

possível incluí-los nessa análise.   
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Se faz relevante observar que, para a maioria das análises acima, para as quais, 

foram aplicado o teste do Qui-Quadrado, obtivemos um valor de p < 0,05, o que nos indica 

que as frequências observadas são diferentes das frequências esperadas, portanto há associação 

entre os grupos. Exclusivamente para a associação da distribuição da presença ou não de 

oclusopatias nas diferentes regiões do país, foi obtido um valor de p > 0,05, representando que as 

frequências observadas não são diferentes das frequências esperadas. Portanto, não há associação 

entre os grupos. 

Ao relacionar os índices DAI e CPO-D por meio do Coeficiente de Pearson foi 

possível obter o valor de 0.099, que está compreendido entre 0 e +1, o que nos demonstra 

existência de relação linear positiva entre as variáveis, ainda que baixa. Ou seja, uma vez 

que o DAI se eleve o CPO-D também se elevará, no entanto em proporções menores, 

tendo em vista a relação linear positiva e baixa. Isso se explica possivelmente porque não 

necessariamente diante de um CPO-D baixo se tem um DAI baixo, já que as oclusopatias 

não acontecem somente pela ausência dentária, sendo possível um quadro de oclusopatia 

mesmo com todos os dentes presentes na cavidade oral.  

CONCLUSÃO  

Mesmo diante de algumas limitações do DAI, como por exemplo, não considerar 

a mordida cruzada nos segmentos bucais, os desvios na linha média nem a mordida 

profunda excessiva. Bem como, não incluir algumas características relacionadas a 

necessidade de tratamento ortodôntico no cálculo do DAI: molares ausentes, dentes 

impactados, mordidas cruzadas posteriores e discrepâncias da linha média, que podem ter 

um impacto considerável na gravidade da má oclusão e, por desconsidera-los, o índice 

perde força (OTUYEMI & NOAR 1996) por subestimar dessa forma, os prejuízos 

biológicos e sociais consequentes das oclusopatias.  

Ainda assim, por se tratar da análise de um estudo epidemiológico de nível 

nacional, estamos diante de uma importante ferramenta que poderá contribuir diretamente 

com o planejamento e a equidade na implementação de políticas públicas de saúde. 

Culminando possivelmente, na redução dos casos de oclusopatias no país, ao se expor 

que a maloclusão pode acarretar impacto social por interferir, negativamente, na 

qualidade de vida dos indivíduos acometidos, trazendo prejuízos para a interação social 

e o bem estar psicológico (MARQUES et al., 2005). No entanto, apresenta possibilidade 

de prevenção e tratamento, para o qual, o diagnóstico precoce é importante, pois 
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possibilita intervenções mais simples e de baixo custo, tornando ainda mais viável sua 

execução no serviço público. 

Podemos afirmar ainda, que esclarecimentos sobre as oclusopatias ao público 

adolescente, poderá reduzir também, a taxa de insucessos e prejuízos maiores, devido ao 

modismo do uso do aparelho ortodôntico entre a faixa etária estudada, levando a 

conscientização que oclusopatia é um problema de saúde pública e deve ser tratada como 

tal, estar acessível no serviço público e ter sua prevenção trabalhada. 
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RESUMO: O estudo buscou identificar a percepção dos profissionais das Unidades Saúde 

Família Dr. Sueldo Câmara e Dr. Ildone Cavalcante de Freitas sobre a campanha  nacional de 

imunização contra o HPV, procurando confrontar os dilemas existentes no tocante a 

prevenção da infecção pelo papilomavirus humano e a morbidade do câncer de colo de útero. 

A pesquisa é do tipo qualitativa, na qual foi aplicado um questionário com perguntas abertas e 

fechadas com 30% dos profissionais das Unidades de Saúde Dr Sueldo Câmara e Dr Ildone 

Cavalcante de Freitas que participaram da campanha de imunização contra o HPV. Como 

resultado pode-se identificar que a maioria dos profissionais apresentaram bom entendimento 

sobre o significado do HPV, entretanto uma significativa parcela (38%) dos profissionais 

ainda tem uma visão equivocada do que seria o HPV. Diante disso, acredita-se que a 

campanha de vacinação contra o papilomavirus humano é uma ação de prevenção e promoção 

a saúde que prima pelo controle primário da lesões que podem provocar malignidade. Além 

disso, a vacinação contra o HPV não esta resumida apenas a aplicação de vacinas, as 

orientações  direcionadas a família e adolescentes são essenciais para manter o sucesso da 

prevenção do câncer de colo de útero. As discussões elucidadas na pesquisa foram 

fundamentais para identificar a limitações presentes e junto com os profissionais reciclar as 

informações tornar mais capacitados e multiplicadores dos conhecimentos adquiridos, 

realizando  uma campanha eficaz para a população.  

 

PALAVRAS-CHAVE: HPV. VACINA. ATENÇÃO BÁSICA 

 

INTRODUÇÃO 

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) são consideradas um dos grandes 

desafios da saúde pública no Brasil, sendo uma das cinco causas mais frequentes de procura 

por tratamento nos serviços de saúde estando representados por 78,8% das mulheres  e 67,2% 

dos homens (BRASIL, 2008). 

 Diante da realidade das DST, destaca-se o impacto da infecção pelo Papilomavírus 

Humano (HPV) na sociedade, por ser considerada a mais transmitida pela relação sexual, 

apresentar alto grau de contagio, como também por possuir um grupo de mais 100 tipos de 

                                                           
1  Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde, Campus Central, UERN. E-mail : 

caionaraangelica@yahoo.com.br 
2  Docente do departamento de Enfermagem, Campus Central, UERN..E-mail: 

suzanaazevedo@superig.com.br 
3  Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde, Campus Central UERN. E-mail: 

anajuciane_costa@hotmail.com . 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 428

mailto:caionaraangelica@yahoo.com.br
mailto:suzanasuperig@gmail.com
mailto:anajuciane_costa@hotmail.com


 

vírus, dos quais 40 tem capacidade de infectar o trato genital e desenvolver agressividade 

oncogênica (BRASIL, 2006). 

 O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Papilomvirus Humano (INCT-HPV, 

2012) revela que no cenário nacional cerca de 50% da população sexualmente ativa está 

contaminada com HPV, o que representa uma média de dez milhões de pessoas. E que, o 

Papilomvirus Humano apresenta uma incidência de 700 mil casos novos a cada ano no Brasil. 

Segundo dados do Ministério da Saúde, existem 600 milhões de pessoas infectadas em 

todo o mundo pelo HPV, atingindo 75% população com menos de 25 anos. Além disso, o 

HPV provoca surgimento de doenças de notificação compulsória como 90% das verrugas 

genitais e 70% do câncer de colo de útero, além dos canceres de vagina, vulva, anus e pênis e 

tumores de garganta tanto benignos como malignos (BRASIL, 2012). 

 A maior repercussão do HPV é o câncer de colo de útero que representa cerca de 15% 

de todos os tipos de cânceres femininos, sendo o segundo tipo de câncer mais comum entre as 

mulheres no mundo, atingindo, principalmente, as mulheres de 40 a 60 anos.  Essa neoplasia é 

provocada pelos tipos 16 e 18 do HPV, acarretando no crescimento anormal das células da 

parte inferior do útero que se não tratada a tempo podem evoluir para células cancerígenas 

(BRASIL, 2002).  

 O câncer de colo de útero tem como principal cofator a infecção por HPV, atingindo a 

quarta causa de morte por câncer em mulheres em todo o mundo e no âmbito nacional é 

responsável pelo óbito de 275 mil mulheres por ano, sendo que em 2012 atingiu 17.540 casos 

novos. A principal forma de rastreamento e detecção precoce é o exame Papanicolau que 

identifica 90% dos cânceres de colo de útero e apresenta baixo custo e alta resolubilidade 

(INCA,  2012).  

 O Ministério da Saúde como forma de intensificar a prevenção de infecção de DST, 

introduziu em 2014 a vacina contra o papilomavírus humano (HPV) quadrivalente no Sistema 

Único de Saúde (SUS) por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Esse avanço 

promove a prevenção do câncer do colo do útero e a redução da mortalidade por esta 

enfermidade, assim como evita surgimento de verrugas genitais (INCA, 2014). 

A campanha de vacinação representar um grande avanço para a saúde brasileira por 

minimizar a o surgimento de lesões pré-malignas advindas do câncer de colo de útero,  sendo 

uma  ferramenta de prevenção primária que não substitui ações preventivas como o uso de 

camisinha e a realização anual do exame preventivo mas minimiza os riscos de infecção, 

principalmente nas pessoas que ainda não tiveram relação sexual. (BRASIL, 2014). 
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Os profissionais de saúde são essenciais no sucesso da campanha porque além de 

realizar a aplicação das as vacinas, devem assumir  o papel de multiplicador de informações 

para os pais e adolescentes, sendo estratégia fundamental para elucidar a compreensão da 

importância da redução da infecção pelo HPV tanto pela vacina como por meios primários de 

prevenção, evitando o aumento de comportamentos de risco. 

 Diante dessa realidade, este estudo buscou identificar a percepção dos profissionais 

das Unidades Saúde Família Dr. Sueldo Câmara e Dr. Ildone Cavalcante de Freitas sobre a 

campanha  nacional de imunização contra o HPV, procurando confrontar os dilemas 

existentes no tocante a prevenção da infecção pelo papilomavirus humano e a morbidade do 

câncer de colo de útero. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

A pesquisa foi fundamentada no estudo descritivo e primou pela observação, registro, 

análise e correlação de fatos e fenômenos, sem interferência do pesquisador no 

desenvolvimento da pesquisa, possibilitou a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno/estabelecimento de relações entre variáveis (MARTINS, 2004).  

A pesquisa qualitativa por se aproximar e descrever o objeto de investigação, 

incorporado a aspectos do significado e a intencionalidade dos atos, às relações e às estruturas 

sociais nas construções das práticas educativas em saúde (MINAYO, 1993).  

O estudo buscou identificar a percepção dos profissionais das Unidades Saúde Família 

(USF) Dr. Sueldo Câmara e Dr. Ildone Cavalcante de Freitas  responsáveis, respectivamente, 

pela cobertura da população dos bairros Aeroporto e Barrocas na cidade de Mossoró-RN. O 

público pesquisado foi de 25 profissionais de saúde representando um universo de 30% dos 

profissionais de saúde destas unidades. 

As referidas Unidades foram escolhidas por apresentarem a maior população de 

adolescentes com faixa etária entre 11 e 13 anos que foram atendidos pela Campanha 

Nacional de Imunização em Mossoró-RN. Além disso, as áreas e coberturas das UBS 

apontam determinantes sociais que potencializaram o risco para o desenvolvimento de DST 

(MOSSORÓ, 2014). 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró 

identificando as Unidades Saúde Família que apresentaram cobertura para campanha de 

imunização contra o HPV. No segundo momento da pesquisa foi elaborado um questionário 

com perguntas abertas e fechadas que foi aplicado em uma amostra aleatória de 30% dos 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 430



 

profissionais da saúde que trabalham nas USF  Dr Sueldo Câmara e Dr Ildone Cavalcante de 

Freitas e participaram da campanha de imunização. 

A terceira fase da equipe foi dedicado a análise das respostas dos profissionais, 

utilizando como ferramenta metodológica a pesquisa ação que buscou  interpretar o processo 

social empírico, compreendendo a identificação dos problemas em sua realidade social, o 

levantamento dos dados associados ao problema, a análise dos dados colhidos, a identificação 

da necessidade de mudança  e a elaboração de estratégias de enfrentamentos dos problemas 

encontrados, procurando intervir e contribuir para transformação do contexto social 

pesquisado ( KOERICH et al, 2009) 

 Essa ferramenta possibilitou o desenvolvimento de um trabalho singular promovendo 

a elucidação de informações e a transmissão de conhecimentos, sendo uma forma de 

evidenciar problemas sociais de forma mais intensa e possibilitar a ampliar a contribuição das 

pesquisas para a sociedade elucidando a contribuição social da pesquisa (FACHINI, 2003). 

 Este estudo foi submetido a apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte ( CEP/UERN), conforme estabelece as 

normas da Resolução 466/12 e sua complementares aprovado com parecer 761.233 em 

09/09/2014. 

 

RESULTADOS 

 A análise dos dados reflete a visão dos profissionais de saúde da Saúde da Família do 

município de Mossoró sobre a campanha nacional contra o HPV. O questionário investigou as 

principais dúvidas da população, assim como o entendimento das equipes sobre o serviço 

oferecido durante a campanha. 

 

Tabela 1 – Significado do HPV para os profissionais de saúde.  

VÍRUS 64% (16) 

BACTERIA 32% (8) 

GERME 4% (1) 

TOTAL 100% (25) 

      Fonte: Dados da Pesquisa, 2015. 

Quando os profissionais foram abordados sobre o que seria o HPV, observamos que 

64% afirmaram que o HPV é um tipo de vírus que provoca câncer, 32% julgaram ser um a 

bactéria e 4% dizem que é um germe. 

A maioria dos profissionais apresentaram bom entendimento sobre o significado do 

HPV, entretanto uma significativa parcela (38%) dos profissionais ainda tem uma visão 
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equivocada do que seria o HPV, pois de acordo com o Projeto Diretrizes (2002) o HPV é um 

vírus da família Papillomaviridae que infecta e causa lesões na pele e mucosa, resultando em 

verrugas ou mesmo lesões pré-malignas, especialmente para o câncer de colo de útero.  

 

Tabela 2 – Principal consequência da infecção do HPV. 

LESOES PRÉ-MALIGNAS 80% (20) 

GONORREIA  20% (5) 

TOTAL 100% (25) 
                 Fonte: Dados da Pesquisa, 2015. 

No tocante ao que a infecção pelo HPV pode provocar, a tabela 2, mostra que 80%  

teria como consequência lesões pré-malignas para o surgimento do câncer de colo de útero e 

20 % gonorreia.  

 Parcela predominante do universo estudado mostra que está consciente sobe as 

consequências, evidenciando que a principal repercussão do HPV está associado 

epidemiologicamente ao câncer de colo de útero, sendo fator necessário para o 

desenvolvimento da neoplasia. Entretanto a gonorreia é uma infecção genital de origem 

bacteriana que não possui relação com o HPV (AYRES; SILVA, 2010). 

 

Tabela 3 – Transmissão do HPV. 

VIA SEXUAL COM PNETRAÇÃO 

VAGINAL E ANAL 
48% (12) 

VIA SEXUAL COM OU SEM 

PENETRAÇÃO SEXUAL OU ANAL  
28% (7) 

PARTO 12% (3) 
ALIMENTOS  12% (3) 

TOTAL 100% (25) 
 Fonte: Dados da Pesquisa, 2015. 

 A tabela 3 retrata realidade sobre as formas de transmissão do HPV, 48% afirmaram 

que seria por via sexual com penetração vaginal ou anal, 28 % disseram que por via sexual 

com ou sem penetração sexual ou anal, 12% “durante o parto” e 12% pelos alimentos. 

 Além disso, a forma de prevenção mais indicada pelos profissionais foi o uso de 

preservativo (camisinha) nas relações sexuais com 62% do publico pesquisado, sendo que 20 

% afirmou ser a vacina do HPV, 13% evitar muitos parceiros sexuais e 5% não comer 

alimentos não lavados. 

A forma mais comum de transmissão do HPV ainda é a relação sexual sem proteção, 

porém também pode propagar-se pelo contato com a mão, pele, objetos, toalhas, roupas 

intimas e vaso sanitário. O uso da camisinha é fundamental para a prevenção da 
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contaminação, visto que o preservativo masculino ou feminino diminui o contagio em 70% a 

90% das infecções por HPV (POGETTO et al, 2011). 

Apesar da campanha de vacinação representar um grande avanço para a saúde 

brasileira, vale ressaltar que ela é uma ferramenta de prevenção primária e não substitui ações 

preventivas como o uso de camisinha e a realização anual do exame preventivo Papanicolau 

para controlar a infecção pelo HPV (BRASIL, 2014). 

 

Tabela 4 – Conhecimento dos profissionais de saúde sobre público da vacina do HPV. 

MULHERES 84% (21) 

MULHERES E HOMENS 16% (4) 

TOTAL 100% (25) 
                            Fonte: Dados da Pesquisa, 2015. 

Quando questionados sobre o público que era atingido pelo HPV, a tabela 4 indica que 

90% afirmaram que eram as mulheres e 10 % os homens e mulheres. Na relação entre HPV e 

o surgimento do câncer, 100% falou que existia uma associação direta. Sobre a faixa etária 

que deve tomar a vacina, 37% afirmaram que a partir dos 9 anos de idade até os 26 anos, 40% 

falaram por toda a vida e 23% que era na faixa etária da “infância”. 

A vacina constitui-se de quatro tipos de HPV (6,11, 16 e 18) atenuados, utilizando o 

sulfato de hidroxifosfato de alumínio amorfo como substancia adjuvante. Deverá ser 

administrada, em três doses, nos homens e mulheres de 9 a 26 anos, preferencialmente antes 

da primeira relação sexual. Entretanto, no Sistema único de Saúde (SUS) não disponibilizará 

para menino, será oferecida apenas para meninas na faixa etária de 11 a 13 anos em 2014, em 

2015, na faixa etária de 9 a 11 anos e a partir de 2016, serão vacinadas todas as meninas de 9 

anos de idade (BRASIL, 2014). 

 Esta imunização não oferece a proteção eficaz em 100% dos casos de infecção do 

HPV, porém minimiza grandemente a incidência de infecção através da prevenção, 

principalmente, quando administrada antes do primeiro contato com o vírus e garante a 

proteção por média de 9,4 anos (BRASIL, 2012). 

Ainda sobre a vacina, a tabela 5 revela que 80% acreditaram que ela previne, mas não 

cura e 20% dizem que a vacina promove a cura. Quanto à possibilidade de cura da infecção 

do HPV, temos que 72% falaram que tinha cura e 13% acreditaram que existe tratamento, mas 

não cura completa. 

 

Tabela 5 – Conhecimento dos profissionais sobre a cura e prevenção do HPV através da 

vacina do HPV. 
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VACINA HPV CURA DO 

CANCER 

  PREVENÇÃO 

DO CANCER 

SIM 72% (18) 80%(20) 

NÃO 28%(7) 20% (5) 

TOTAL 100%(25) 100%(25) 

                 Fonte: Dados da Pesquisa, 2015. 

 A vacina proporciona uma imunização através da estimulação do memoria 

imunológica, garantindo na maioria das vezes, o combate eficiente da infecção pelo HPV, 

principalmente nas pessoas mais jovens. Entretanto existem infecções mais potentes e podem 

gerar lesões que necessitam e tratamento e acompanhamento médico (BRASIL, 2014). 

  

Tabela 6 – Conhecimento dos profissionais de saúde sobre as doses da vacina do HPV. 

DOSES DO HPV 

UMA 12% (3) 

DUAS  4%(1) 

TRES  80%(20) 

NÃO SABEM  4%(1) 

TOTAL 100%(25) 
                         Fonte: Dados da Pesquisa, 2015. 

 

A tabela 6 apresenta o conhecimento dos profissionais sobre a quantidade de doses 

necessárias, 68% afirmaram três doses, 22% duas doses e 10 não sabiam informar. O guia de 

vacinação do HPV do Ministério da Saúde (2014) afirma que o esquema completo de 

vacinação é composto de três doses, sendo administrados a primeira dose, depois a segunda 

dose dois meses depois da primeira e a terceira dose seis meses após a primeira. Entretanto, o 

Ministério da Saúde adotou o esquema da 1ª dose, 2ª dose seis meses depois, e 3ª dose após 

cinco anos da 1ª dose (BRASIL, 2013).      

Outro fator importante abordado é a não participação dos homens na campanha 

nacional de vacinação, apenas 47% dos profissionais afirmaram ser porque a companha 

prioriza a prevenção do câncer de colo de útero, os demais 53% disseram que não sabiam o 

motivo. Este fato é justificado porque a campanha procura minimizar a incidência do câncer 

de colo de útero que é prevalente apenas em mulheres (BRASIL, 2014). 

A partir desses dados observa-se que a campanha trouxe inúmeros benéficos tanto para 

a população, como para a comunidade. Observou-se que o universo  de profissionais estudado 

apresentou boa qualificação para divulgar e realizar a campanha. Entretanto ainda existe uma 

parcela que merece ter um melhor treinamento para melhor explicar  e conseguir a adesão da 

população.  
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CONCLUSÃO  

 

 A campanha de vacinação contra o papilomavirus humano é uma ação de prevenção e 

promoção a saúde que prima pelo controle primário da lesões que podem provocar 

malignidade. Além disso, a vacinação contra o HPV não esta resumida apenas a aplicação de 

vacinas, as orientações  direcionadas a família e adolescentes são essenciais para manter o 

sucesso da prevenção do câncer de colo de útero.  

 As discussões elucidadas na pesquisa foram fundamentais para identificar a limitações 

presentes e junto com os profissionais reciclar as informações tornar mais capacitados e 

multiplicadores dos conhecimentos adquiridos, realizando  uma campanha eficaz para a 

população.  

 Os benefícios da vacinação tornaram-se evidente durante a pesquisa. Entretanto é 

necessário explicar a população que as prevenções primárias de uso de preservativo, assim 

como o acompanhamento médico das lesões já existentes. 

 O contexto mostrado pelos profissionais sobre o a Vacinação contra o HPV, revelou 

que por ser a primeira campanha as informações ainda estão imaturas e parte da população 

compreende o efeito da vacina como curador e preventivo sem a necessidade de demais 

cuidados, estimulando o comportamento de risco em alguns adolescentes.  

Dessa forma, este estudo elucida a responsabilidade social que os profissionais de 

saúde da atenção básica, assim como os acadêmicos da universidade tem para população, 

sendo uma ferramenta para contribui com a educação e saúde ajudando a empoderar o usuário 

do SUS e facilitar o processo de controle social. 
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PERFIL E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PAU DOS FERROS – RN. 

 

Vanessa Celinaide Pereira de Sousa¹; José Giovani Nobre² Renata Brito Pamplona
1
;  

 

RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi caracterizar os acidentes de trânsito (AT), 

atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU de Pau dos Ferros durante 

o ano de 2014 abordando a identificação dos grupos mais atendidos e a consequente 

distribuição espacial dos eventos ocorridos em suas áreas de maior frequência. Foi realizado 

um estudo descritivo com abordagem quantitativa. Os dados foram coletados nos formulários 

dos atendimentos correspondentes a todo o ano de 2014 e submetidos à análise estatística 

descritiva e apresentados em números absolutos e percentuais além de análises de correlação e 

associação. Foram analisados 807 formulários e os resultados apontam que as causas 

cardiovasculares e neurológicas foram as mais prevalentes nos atendimentos por motivos 

clínicos, já no motivo traumático a causa mais frequente foi a queda de motocicleta seguida 

da colisão de trânsito. O gênero prevalente foi o masculino distribuído na faixa etária de 15 a 

60 anos, posteriormente as mulheres com idade de 61 anos ou mais. O município da pesquisa 

concentrou o maior número de solicitações destacando-se o centro, o hospital local e a BR 

405. A observação da demanda através da distribuição espacial mostra-se como sendo 

primordial para a integração entre órgãos públicos, no provimento de medidas e estratégias de 

planejamento e vigilância em saúde além de aprimorar o serviço segundo a demanda das 

solicitações para uma melhor assistência ao usuário.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Atendimento de urgência, Atendimento de emergência, Distribuição 

espacial.  

 

INTRODUÇÃO 

 De acordo com a Portaria nº 2.048, de 5 de novembro de 2002 o atendimento pré-

hospitalar móvel configura-se como uma modalidade de assistência que objetiva chegar 

precocemente à vítima e prestar atendimento ou transporte adequado para um serviço de 

saúde integrado ao Sistema Único de Saúde e, assim, reduzir ou evitar sofrimento e sequelas. 
 

Em 29 de setembro de 2003 entraram em vigor duas importantes portarias: a 1863 GM, que 

institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, e a 1864 GM, que oficializa a implanta-

ção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192) em municípios e regiões de 

todo o território brasileiro. 
 

As ações do SAMU são executadas por equipes de suporte básico e de suporte 

avançado. As equipes da USB (Unidade de Suporte Básico) realizam atendimentos a 

pacientes traumatizados e pacientes portadores de patologias clínicas diversas em que não há 

risco imediato de morte. Já as equipes da USA (Unidade de Suporte Avançado) são acionados 

sempre que os pacientes apresentam risco imediato. O socorro é feito após chamada gratuita 

para o telefone 192. A ligação é atendida por TARM (Telefonista Auxiliar de Regulação 
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Médica) técnicos na central de regulação que imediatamente transfere o telefonema para o 

médico regulador. Esse profissional faz o diagnóstico da situação e inicia o atendimento no 

mesmo instante, orientando o paciente ou a pessoa que fez a chamada sobre as primeiras 

ações.  Seu atendimento pode ser do tipo primário, quando oriundo do cidadão, ou do tipo se-

cundário, também conhecido como remoção.  

Segundo Pereira e Lima (2006) estudos realizados no Brasil apontam que as 

solicitações feitas aos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência SAMU-192 têm se 

concentrado no atendimento aos agravos clínicos. Essa característica foi identificada em 

cidades Brasileiras como Ribeirão Preto - SP corresponde a 54,9 %, e em Olinda - 

Pernambuco 57 % (SANTOS et al.,2012). 

De acordo com Cabral e Souza (2008) a gestão do sistema de saúde tem valorizado a 

análise de dados espaciais por aportar novos subsídios para o planejamento e avaliação das 

ações, baseados na análise da distribuição espacial das doenças, da localização dos serviços de 

saúde e dos riscos ambientais.
  
 

Brasil (2006) apud Garim (2009) afirma que o uso da estatística espacial possui alguns 

aspectos fundamentais entre eles: compreender o mapeamento de doenças e agravos, estudos 

ecológicos, identificação de aglomerados espaciais e o acompanhamento de problemas 

ambientais. O mapeamento de doenças e agravos incide na descrição do processo de 

distribuição espacial, com o objetivo de aferir a variação geográfica quanto à sua ocorrência, 

identificando diferenciais de risco, permitindo, juntamente, a orientação para alocação de 

recursos e levantamento de hipóteses etiológicas.
  

Assim sendo deduz-se que a análise espacial frente à distribuição dos atendimentos 

realizados pelo serviço é considerada de fundamental importância para auxiliar no 

planejamento das ações a serem realizadas a exemplo do setor saúde em parceria com os mais 

diversos setores presentes na sociedade. 

O município de Pau dos Ferros, local onde este estudo foi realizado, implantou o 

SAMU em janeiro de 2013 e conta com uma USB e uma USA sendo que esta última atende 

também outros municípios da região. A equipe é formada por 5 enfermeiros, 6 técnicos de 

enfermagem e 12 condutores, sendo 06 da (USB) e 06 da (USA) além de  05 médicos de 

responsabilidade do Estado  que atuam na  (USA).  

Dessa forma o estudo apresenta como objetivo geral caracterizar os acidentes de 

trânsito (AT), atendidos pelo SAMU durante o ano de 2014 abordando a identificação dos 

grupos mais atendidos e a consequente distribuição espacial dos eventos ocorridos em suas 

áreas de maior frequência. 

 

MÉTODO 

 Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa. A área de estudo é o 

município de Pau dos Ferros, localizado no Alto Oeste Potiguar Estado do Rio Grande do 

Norte que ocupa uma área de 259,959 km². Segundo o censo demográfico 2010 tem uma 

população estimada de 2013 em 29.430 habitantes, sendo então o décimo oitavo mais 

populoso do estado e o primeiro de sua microrregião. Esta contou com a utilização de dados 

secundários; as fichas de registro do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 

referente ao total de ocorrências atendidas de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2014. Cujo 

critério de inclusão para análise são todos os atendimentos registrados neste período. 

Considerando variáveis como: sexo, faixa etária, tipo de ocorrência, tipo de causas clínicas, 

local da ocorrência. A população alvo da pesquisa foi composta por 807 fichas de 

atendimento sendo 588 correspondentes aos atendimentos realizados pela USB e 219 fichas 

pela USA. Os dados coletados foram analisados estatisticamente com auxílio do software 

SPSS versão 20.0.  Este foi utilizado para realizar a análise estatística inferencial dos dados, 

onde para análise bi-variadas foram utilizados os testes T_student e Chi-quadrado com valor 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 439

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Norte_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Norte_por_popula%C3%A7%C3%A3o


de significância p ˂ 0,05. Os demais dados foram apresentados em forma de tabelas e gráficos 

a partir da estatística descritiva e caracterização da amostra.  

 

RESULTADOS 

Das solicitações recebidas pelo SAMU de Pau dos Ferros a USA prestou socorro a 219 

(27,1%) usuários no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2014 e a USB 588 

(72,9%). Neste período a maior frequência de atendimentos deu-se no mês de outubro, 

totalizando 89 (11%). No total de ocorrências, 433 (53,7%) destinaram-se ao sexo masculino; 

328 (40,6%) ao sexo feminino e em 46 (5,7%) formulários esse dado foi ignorado. Os 

atendimentos do tipo primário corresponderam a (81,3%) seguidos do secundário com (16%) 

e em 2,7% a informação estava ausente. Referente à faixa etária, evidencia-se que a idade de 

21 a 40 anos concentrou maior frequência de atendimentos (Tabela 1). 

  

Tabela 1. Faixa etária de 807 usuários atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU) em Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, de janeiro a dezembro de 

2014.  

Fonte: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Pau dos Ferros 

 

A população feminina se destaca na faixa etária acima dos 60 anos ou mais com 

41,46%; sendo os homens 26,32%.  No entanto na faixa de 21 a 60 os homens são os mais 

atendidos 61,20%, enquanto as mulheres somam 47,25%. A natureza das ocorrências é 

descrita na (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Natureza das ocorrências no período compreendido de janeiro a dezembro de 

2014. 

Natureza das ocorrências Frequência N (%) 

 

Clínico 420 (52%) 

Obstétrico 10 (1,2%) 

Pediátrico 16 (2,0%) 

Psiquiátrico 19 (2,4%) 

Trauma 316 (39,2%) 

Total 783 (97,0%) 

  Ausente 26 (3,2%) 

Total 807 (100%) 

Fonte: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Pau dos Ferros 

     Faixa etária                                                                   N 

0-6 anos 9 

7-14 anos 12 

15-20 anos 70 

21-40 anos 237 

41- 60 anos 183 

61-79 anos 140 

80 ou mais 

Ausente 

Total 

110 

46 

807 
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Enquadram-se as causas clínicas em cinco grupos principais de maior frequência como 

síncope com 42 atendimentos (5,2%); crise convulsiva 38 (4,7%) seguido de AVC (acidente 

vascular cerebral) 21 (2,6%); pico hipertensivo 20 (2,5%) e IAM (infarto agudo do miocárdio) 

17 atendimentos (2,1%). Cujas faixas etárias prevalecem com maior frequência entre 41 a 60 

anos e entre 61 ou mais. 

No que diz respeito aos atendimentos por causas externas a queda foi a principal causa 

que correspondeu a 152 casos (18,8%). Em segundo lugar aparece à colisão com 116 casos 

(14,4%). Por conseguinte ferimento por arma de fogo (FAF); ferimento por arma branca 

(FAB); queimadura; afogamento; suicídio dentre outros totalizam 44 casos (5,4%). A faixa 

etária para esses atendimentos concentraram-se com maior frequência entre 21 a 40 anos 

sendo os atendimentos por queda de moto presentes a partir dos 15 anos de idade. 

Os atendimentos traumáticos decorrentes de causas como queda e colisão apontam que 

a queda de motocicleta apresentou incidência de 100 registros (12,4%) seguida de queda da 

própria altura com 33 (4,1%). Queda de escada, bicicleta e outros são responsáveis por (2,3%) 

do total de atendimentos.  

A (Tabela 3) destaca o tipo de queda em detrimento da idade do indivíduo. Quando na 

ocorrência da colisão o maior número registrado foi moto-carro com 38 (4,7%) dos casos; 

seguido de moto-moto com 34 (4,2%), os casos de colisão moto- animal e outros reiteram 

(5,5%) dos registros em que houve vítimas por acidentes automobilísticos.  

 

Tabela 3. Tipo de queda em relação à faixa etária dos usuários atendidos SAMU no 

período compreendido de janeiro a dezembro de 2014. 

 Faixa etária  

Total 0-6 7-14 15-20 21-40 41-60 61-79 80ou+ 

 

Própria altura 0 0 2 6 10 7 8 33 

Queda de moto 0 2 17 54 20 3 4 100 

Queda de Escada 0 0 0 1 1 0 0 2 

Queda de Bicicleta 0 0 0 1 3 0 0 4 

Outros 0 1 2 0 0 0 1 4 

Ausente 10 9 49 178 151 130 137 664 

Total 10 12 70 240 185 140 150 807 

Fonte: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Pau dos Ferros 

 

Dos 807 atendimentos registrados 731 (90,6%) ocorreram no município de realização 

do estudo, sendo ainda 45 (5,6%) ocorrências cujo local não foi informado e 31 registros 

efetuados (3,8%) compreende os municípios circunvizinhos que recebem assistência do 

SAMU. Dentre os locais de ocorrência dá-se ênfase a algumas regiões da própria cidade como 

o Centro com 120 registros (14,9%); o Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade 

(HRCCA) com 99 (12,3%) e a BR 405 com 73 (9,0%) dos atendimentos realizados. Outros 

bairros como Riacho do Meio; São Judas Tadeu; Manoel Deodato; São Benedito; São 

Geraldo; Princesinha do Oeste e outros somam 47,4% do total de ocorrências. Os locais não 

identificados nos formulários correspondem a 132 (16,4%). Das ocorrências registradas pelo 

SAMU 12 (1,5%) constituíram óbito no local do atendimento, porém o formulário não 

explicitava a causa. A (Figura 1) apresenta o detalhamento da distribuição espacial das 

ocorrências, possibilitando observações e relações entre o local e a natureza do atendimento.  
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Figura 1: Distribuição espacial das ocorrências atendidas pelo SAMU-192- Pau dos Ferros, 

RN - janeiro a dezembro de 2014. 

 

DISCUSSÃO 

 

A demanda correspondente às solicitações do tipo primário predominou em relação ao 

secundário, levantando hipótese de certo reconhecimento da população a respeito de que esse 

atendimento é um meio rápido e eficaz para ter acesso a outros níveis de complexidade da 

assistência. Evidencia-se que os homens constituem a população que mais utiliza os serviços 

433 (53,7%).  Conforme Brasil (2009) apud Casagrande et.al (2013) esta realidade ocorre, 

pois uma vez acometidos por alguma morbidade tendem a protelar a procura por atendimento 

médico e a evitar os serviços básicos de saúde, o que acaba agravando seu quadro. Assim 

geralmente adentram o sistema de saúde por meio da atenção especializada, já portadores de 

consequências advindas do retardo do tratamento. 

 Ainda que os agravos por natureza clínica prevaleçam na população feminina, no que 

diz respeito às causas externas por trauma aconteceram numa proporção maior em pessoas do 

sexo masculino do estudo em questão, fato este hipoteticamente ligado a condicionantes 

socioculturais: consumo de bebidas e/ou drogas associadas e imprudência aumentando assim 

as probabilidades de ocorrer os acidentes de trânsito. Quanto à idade os casos de atendimentos 

por trauma é significativamente menor que a dos atendimentos clínicos. Entre os motivos 

clínicos, a síncope gerou maior número de chamados; além desta causa, foram bastante 

prevalentes ainda os chamados por crise convulsiva e AVC (acidente vascular cerebral); estes 
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índices podem estar associados com a dificuldade de acesso ao atendimento continuado na 

atenção básica, à medicação ou à insuficiência de adesão aos tratamentos.  

Sobre os motivos traumáticos, a maior incidência de atendimentos está relacionada à 

queda de motocicleta, esta responsável pela maioria dos acidentes de trânsito (AT), em 

seguida a colisão de trânsito envolvendo neste caso outra moto, automóvel ou animal. Este 

resultado pode estar relacionado ao aumento do uso de motocicletas uma vez que é o veículo 

mais comum de utilização e aquisição popular havendo assim um aumento da sua frota. 

Outros estudos evidenciam semelhanças quando na ocorrência de AT tendo a motocicleta 

como principal veículo envolvido como o realizado no SAMU de Belo Horizonte/Minas 

Gerais, no ano de 2009, em que houve um percentual relevante de vítimas acidentadas por 

motocicleta (19%) (RESENDE et.al 2012). Além do realizado por Pitteri e Monteiro (2009) 

no SAMU de Palmas/Tocantins no período de julho de 2008 a junho de 2009 demostrando 

também a predominância desses acidentes (70,4%), seguidos dos acidentes de automóvel 

(11,1%). 

Os resultados evidenciam que os atendimentos prestados às crianças e adolescentes 

são em menor número, aumentando, significativamente, para maiores de 15 anos, tendo maior 

concentração entre 41- 60 anos. Isso sugere que uma população economicamente ativa tem 

sido precocemente atingida por agravos que exigem pronta atenção.  

Os homens constituem maioria nos atendimentos entre 15 a 60 anos, posteriormente as 

mulheres com idade 61 anos ou mais. Ao considerarmos a predominância do gênero 

masculino, este dado concorda com outro estudo realizado por Casagrande et.al (2013) no 

município de Ijuí, estado do Rio Grande do Sul no período de setembro a agosto de 2012 cuja 

faixa etária compreendia as idades de 60-79 anos, seguida dos indivíduos de 40-59.
 

O município de Pau dos Ferros concentrou o maior número de ocorrências (90,6%); 

apenas 5,6% devem se a outros municípios de cobertura da assistência como Apodi; José da 

Penha; Riacho de Santana; São Miguel; Francisco Dantas; Marcelino Vieira; São Francisco 

do Oeste; Encanto e Rafael Fernandes. Supõe se que esta pequena demanda esteja relacionada 

ao fato de que em outras ocasiões ocorra à procura do atendimento por conta própria.  

De acordo com a distribuição espacial, as ocorrências por natureza trauma ocorrem 

com maior frequência na BR 405 e no Centro da cidade. Este último também concentra os 

atendimentos por natureza clínica; sendo o hospital o segundo local de maior frequência; que 

também é responsável pelos atendimentos de natureza obstétrica e pediátrica, além das 

solicitações para transferências e realização de exames.  

A identificação de focos de ocorrências de urgências e emergências com destaque a 

importantes locais do município como a região do Centro e a BR 405 pode indicar a 

necessidade de um trabalho conjunto que envolva diferentes órgãos da administração 

municipal subsidiando ações de prevenção e promoção da saúde.  

 Considerando a magnitude das ocorrências por trauma envolvendo queda de moto e 

colisão no trânsito; além da incidência de atendimentos por natureza clínica, sugere-se a 

criação e ampliação de programas e projetos que possam incluir aspectos de redução de 

vulnerabilidades aos acidentes com ênfase nesses locais além de permitir um 

redirecionamento e aperfeiçoamento dos profissionais do serviço de acordo com o perfil de 

morbidade até então prevalente. 

O serviço de saúde que se constituiu o principal destino dos usuários foi o hospital 

local (Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade). Este dado já era esperado, tendo 

em vista a complexidade dos pacientes e a disponibilidade de tratamento ofertada pela 

instituição de saúde ser o meio mais próximo.  Em seguida aparece o Hospital Regional 

Tarcísio Maia em Mossoró como o serviço mais solicitado para a prestação do atendimento.  

Os registros do serviço até então utilizados como fonte da pesquisa aponta para um 

alto número de dados não identificados. Esses dados ignorados nos formulários reflete, 
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sobretudo, a limitação da equipe no registro das informações. A responsabilidade pelo 

preenchimento do formulário de ocorrências é do técnico de enfermagem que integra a equipe 

no momento do atendimento, essa fragilidade acontece uma vez que o atendimento ao usuário 

se dá num curto intervalo de tempo, devendo, entretanto ser priorizado. Ainda assim há a 

necessidade de orientação da equipe tendo em vista que esses dados são fundamentais para o 

monitoramento do perfil de atendimentos do SAMU.   

Ainda que haja um número significativo de ocorrências atendidas por causas externas, 

estão nos motivos clínicos os agravos neurológicos e cardiovasculares como os mais 

prevalentes na faixa etária de 41-60 anos. Em estudo desenvolvido por Marques, Lima e 

Ciconet (2011) sobre os atendimentos clínicos realizados pelo SAMU de Porto Alegre de 

janeiro a junho de 2008, identificou-se que os agravos mais atendidos foram os neurológicos, 

seguidos dos cardiológicos e, por conseguinte os respiratórios. Percebe-se assim semelhança 

em ambos os estudos na prevalência das mesmas causas clínicas. 

 

CONCLUSÃO 

 

A população atendida constituiu-se predominantemente masculina com sua maior 

participação na vigência de traumas. Mais precisamente na ocorrência de acidentes de trânsito 

- AT que por sua vez ocorre em faixas etárias mais baixas mostrando uma caracterização na 

qual os atendimentos clínicos diferem dos traumas na faixa etária do público atendido. A 

observação da demanda através da distribuição espacial mostra-se como sendo primordial 

para a integração entre órgãos públicos, no provimento de medidas e estratégias de 

planejamento e vigilância em saúde além de aprimorar o serviço segundo a demanda das 

solicitações para uma melhor assistência ao usuário.  
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE USUÁRIOS VÍTIMAS DE TRAUMATISMO 

CRANIOENCEFÁLICO ATENDIDOS EM UM HOSPITAL GERAL 
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RESUMO: A pesquisa objetiva conhecer o perfil epidemiológico de usuários vítimas de 

Traumatismo Crânioencefálico atendidos em um Hospital Geral na cidade de Mossoró-RN. 

Trata-se de uma pesquisa epidemiológica do tipo descritiva, prospectiva com abordagem 

quantitativa, desenvolvida no Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia através da 

análise de 210 Boletins de Atendimento de Urgência. A coleta foi realizada no Serviço de 

Arquivo Médico e Estatístico com auxílio de um questionário estruturado no período de 

novembro de 2014 a março de 2015. A análise foi fundamentada Sofware Statistic Packpage 

the for social Sciences, versão 22.0. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de Ética e Pesquisa 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, CAEE: 30408814.0.0000.5294.   

Constatou-se que os usuários do sexo masculino (167) foram mais prevalentes, em relação ao 

sexo feminino (43) correspondendo respectivamente a 79,52% e 20,48%, predominando a 

faixa etária entre 21 a 30 anos, totalizando 48 (22,86%) usuários. Os acidentes com 

motocicletas foram à causa principal dos traumatismos cranioencefálicos com 129 (61,43%) 

usuários. Os setores de internação de maior predominância foram às clínicas (médica e 

cirúrgica) com 114 (54,29%) usuários. Com relação às variáveis profissão/ocupação, renda e 

grau de escolaridade o Boletim de Atendimento de Urgência não as contemplam, deixando 

lacunas que impossibilitam conhecer com mais fidedignidade o perfil proposto nessa 

pesquisa. Conclui-se que a partir do conhecimento do perfil epidemiológico desses usuários é 

possível buscar subsídios para prevenção desses agravos, bem como contribuir para a 

aquisição de novos conhecimentos objetivando sensibilizar o poder público e a sociedade 

perante a problemática, auxiliando para diminuição do índice de morbimortalidade de 

usuários. 

 

PALAVRAS - CHAVE: Enfermagem; Traumatismo; Epidemiologia. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trauma é um agravo à saúde e pode ser definido como um evento nocivo ao 

organismo oriundo da transmissão de energia mecânica, química, térmica, elétrica e/ou por 

irradiação (SETTERVALL et al., 2012).  

O traumatismo cranioencefálico é caracterizado por lesões decorrentes de um trauma 

externo, de etiologia e natureza bastante variáveis, que ocasiona lesão anatômica e funcional 

do couro cabeludo, crânio, meninges, encéfalo ou seus vasos, ocasionando alterações 

cerebrais temporárias ou permanentes de natureza cognitiva ou funcional (OLIVEIRA et al., 

2007; BRASIL, 2012; MENON, et al., 2010).  

Anualmente, nos Estados Unidos, aproximadamente 1,4 milhões de pessoas são 

hospitalizadas para tratamento de lesões crânio-encefálicas. Desse total 235 mil são internadas 

e 80 mil ficam com sequelas e 50 mil morrem em decorrência das lesões (SMELTZER et al., 

2010). 

Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2012) cerca de 75 a 

100 mil pessoas morrem anualmente em decorrência de TCE e mais de 500 mil necessitam de 

tratamento hospitalar. 

Estima-se que o custo econômico gerado pelos acidentes e lesões decorrentes de 

acidentes de trânsito seja de 1% (um por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) em países de 

baixa renda e de 1,5% (um e meio por cento) nos países de renda média e de 2% (dois por 

cento) em países de renda alta (OMS, 2012). 

No Brasil em 2009, foram realizadas 883.446 internações no Sistema Único de 

Saúde (SUS) ocasionada por causas externas, prevalecendo às causas não intencionais 

(acidentes) com 75,6% (setenta e cinco vírgula seis por cento). Dentre os acidentes 

destacaram-se os acidentes de trânsito, ocupando o primeiro lugar nas internações. Tendo 

prevalecido à internação dos jovens e adultos numa faixa etária de 20 a 39 anos de idade com 

36,7% (trinta e seis vírgula sete por cento) (BRASIL, 2012).  

A realidade no Brasil, não difere de outros países, pois a incidência de TCE aumenta 

a cada ano. Segundo a Associação Brasileira de Prevenção dos Acidentes de Trânsito 

(ABPAT, 2013), o Brasil nas últimas décadas, se configura entre os campeões mundiais de 

acidentes de trânsito com vítimas fatais, com cerca de 44 mil óbitos registrados em 2011 e 

com 179 mil feridos em 2012. 

Especificamente no Rio Grande do Norte, em 2012 foram realizadas 2.971 mil 

internações ocasionadas por acidentes de transportes variados. Prevalecendo os acidentes de 
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motocicletas com 2.145 internações, por ser o meio de transporte mais utilizado devido ao 

baixo consumo de combustível e manutenção (DATASUS, 2013). 

 “Aproximadamente 60% (sessenta por cento) dos pacientes com traumas cranianos 

têm sequelas significativas com déficit motor e cognitivo, trazendo grande impacto 

socioeconômico e emocional aos pacientes e seus familiares” (GENTILE et al., 2011, p.75). 

Observa-se que a crescente incidência do trauma se dá em virtude da urbanização 

descontrolada, bem como da velocidade do ritmo de vida e da demasiada violência urbana. 

Esse problema provavelmente ocorre em virtude da falta de responsabilidade dos motoristas e 

motociclistas aliada ao uso de substâncias psicoativas, altas velocidades, imprudência, 

imperícia, negligência, más condições das rodovias e pela ineficiência das leis Brasileiras 

(MOURA et al., 2011). 

Diante do exposto, a pesquisa objetivou conhecer o perfil epidemiológico de usuários 

vítimas de traumatismo cranioencefálico atendidos no Pronto Socorro do Hospital Regional 

Tarcísio de Vasconcelos Maia, em Mossoró/RN. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa epidemiológica do tipo descritiva, prospectiva com 

abordagem quantitativa, realizada no Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia 

(HRTVM). 

O HRTVM caracteriza-se como um hospital geral localizado em Mossoró, a segunda 

maior cidade do Estado do Rio Grande do Norte, com uma população de cerca de 300 mil 

habitantes. 

A coleta de dados foi realizada em 210 Boletins de Atendimento de Urgências 

(BAU) que se encontravam arquivados no Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME) 

no período de novembro de 2014 a março de 2015, instrumentalizada através de um 

questionário estruturado, elaborado pelos pesquisadores, com variáveis que possibilitassem 

alcançar os objetivos propostos.  

Esta amostra foi constituída a partir dos seguintes critérios: os de inclusão que se 

referem aos usuários com diagnóstico confirmado de TCE e os de exclusão quando os BAU’s 

encontravam preenchidos de forma incompletos.  

Todos os dados foram armazenados, organizados e tabulados com o Software 

Microsoft Excel 2010 e submetidos à análise através do Software Estatístico Statisticpackage 

the For Sciences (SPSS) versão 22.0, e submetido ao teste Chi-quadrado de Pearson que 
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busca revelar associação ou dependência significativa entre as variáveis da pesquisa, tomando 

como base o valor de p (< 0,05). 

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Universidade do Rio Grande do Norte (UERN), protocolo nº 807.677 e CAEE 

30408814.0.0000. 5294. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A análise do perfil epidemiológico dos usuários que foram vítimas de TCE atendidos 

no HRTM permitiu a identificação das seguintes variáveis: sexo, idade, setor de internação e a 

causa do traumatismo.  

 

Gráfico 1. Frequência de distribuição dos usuários vítimas de traumatismo 

cranioencefálico por sexo. 

 

Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico do Hospital Regional Tarcísio de 

Vasconcelos Maia. 

 

O gráfico 1 aponta que dentre a população estudada de usuários vítimas de TCE, 

houve predomínio do sexo masculino 167 (79,52%), enquanto o sexo feminino foi de 43 

(20,48%), percebe-se que estes dados obtidos são semelhantes as pesquisas de outros autores, 

onde o TCE é apontado como um dos principais problemas de saúde pública evitável da 
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atualidade, sendo responsável pelos altos índices de morbimortalidade, no qual prevalecem os 

jovens e adultos do sexo masculino em idade produtiva (SANTOS et al., 2008). 

A análise estatística do teste Chi-quadrado de Pearson para o estabelecimento de uma 

possível associação entre o sexo e a causa do TCE, revelou que não existiu uma associação ou 

dependência significativa, ou seja, não é possível saber quais as causas do TCE que estão 

mais predominantes por sexo.  

Desta forma, observa-se que este resultado é consequência, provavelmente da maior 

exposição do sexo masculino a fatores de risco, e por comportamentos determinados 

socialmente e culturalmente, bem como pelo uso de bebidas alcoólicas associadas à condução 

de motocicletas e automóveis, dentre outros fatores.         

 

Gráfico 2. Frequência de distribuição dos usuários vítimas de traumatismo 

cranioencefálico quanto a variável idade. 

 

 

Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico do Hospital Regional Tarcísio de 

Vasconcelos Maia. 

 

De acordo com o gráfico 2, os resultados apontaram uma maior incidência na faixa 

etária entre os 11 a 20 anos (16,67%); 21 a 30 anos (22,86) e 41 a 50 anos (16,67%), sendo 

que a faixa etária mais prevalente na pesquisa foi de 21 a 30 anos. O predomínio de jovens e 

adultos como usuários vítimas de TCE é corroborado por diversos autores, conforme 

apresenta a pesquisa. 
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A análise estatística do teste Chi-quadrado de Pearson revelou associação ou 

dependência significativa (p<0,01) na relação entre as variáveis causa e idade. Podemos 

afirmar assim que o TCE causado por acidente de motocicleta está associado 21 a 30 anos, 

assim podemos esperar que esta causa seja mais comum para esta faixa de idade, ou seja, 

ocorra principalmente nesta faixa de idade, estando associados estatisticamente. O TCE 

causado por atropelamento (pedestre) esteve associado com idades acima de 70 anos. O TCE 

por quedas esteve associado com a faixa etária entre 0 a 10 anos, enquanto outras causas de 

TCE quaisquer, estiveram associadas a faixa etária entre 11 a 20 anos. 

Procurando justificar a faixa etária dos usuários vítimas de TCE relacionados ao 

acidente de motocicleta, Braga et al., (2008); Ramos, (2008), relatam que este problema pode 

esta ocorrendo neste público de jovens e adultos, muito provavelmente por serem 

responsáveis pelas suas atividades laborais e pela maior exposição aos comportamentos de 

riscos. Acrescenta-se, ainda, que este problema pode estar associado também à imprudência, 

imaturidade e autoconfiança desta faixa etária impulsionada muitas vezes ao uso de drogas 

lícitas e ilícitas. 

 

Gráfico 3. Frequência de distribuição dos usuários vítimas de traumatismo 

cranioencefálico quanto ao setor de internação. 

 

 

 

Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico do Hospital Regional Tarcísio de 

Vasconcelos Maia. 
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Em relação ao número de internações de vítimas acometidas de TCE, constatou-se a 

média de aproximadamente 28 usuários vítimas/mês. Verificou-se que o setor de 

predominância foi a Clínica Médica e/ou Cirúrgica o que nos leva a refletir sobre a demanda 

que as vítimas de TCE requerem durante internamente, consequentemente recursos humanos, 

como também maiores gastos da saúde pública. 

O gráfico 3 aponta que o destino desses usuários reveste-se de singular importância, ao 

se destacar que 114 (54,29%) foram internados nas clínicas médica ou cirúrgica do HRTM e 

76 (36,19%). como “Outros” refere-se aos usuários que foram diagnosticados com TCE’s 

leves e receberam alta médica na unidade de Pronto Socorro.  

Neste sentido o gráfico 3 revelou que os demais casos registrados de TCE, 14 usuários 

(6,67%) ficaram sob observação no PS, 3 (1,43%) internados na Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI), 2 (0,95%) transferidos para outras instituições e 01 (0,48%) usuário foi a óbito. 

Os elevados números de internação ocasionados pelos TCEs apresentados na pesquisa 

apontam para a necessidade de implementação de ações que sensibilizem a população, bem 

como políticas públicas direcionadas a educação no trânsito de forma a minimizar esta 

problemática (MECCA, 2012).  

No Brasil, em 2012, foram gastos com atendimento por causas externas mais de 1 

bilhão de reais em 998.994 em 69.609 internações, com gasto médio por internação de R$ 

1.079,60 e média de permanência de 5,3. Estes custos e valores pagos pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) são exclusivamente de internações, não sendo considerados os custos 

ambulatoriais e de clínicas de reabilitação (FUKUJIMA, 2013). Têm-se assim a ideia do 

impacto do custo das causas externas e principalmente do TCE nos cofres públicos do SUS.  

 

Gráfico 4. Frequência de distribuição dos usuários vítimas de traumatismo 

cranioencefálico quanto à causa. 
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Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico do Hospital Regional Tarcísio de 

Vasconcelos Maia. 

 

Dentre as causas apontadas na pesquisa, verificou-se que ocorreram causas diversas, 

dentre elas, os acidentes ocasionados por motocicletas (61,43%) em maior frequência, 

seguidos por acidentes automobilísticos, atropelamentos e quedas (21,90%),  dentre outros, 

conforme explicita o gráfico 4. 

.A análise estatística apontou que houve uma tendência significativa (< 0,01) na 

relação entre as variáveis causa e a procedência, revelando que existe uma tendência 

altamente significativa dos usuários vítimas de TCE com predomínio de acidentes de 

motocicletas.  

Os traumatismos cranioencefálicos observados na corrente pesquisa em sua grande 

maioria foram decorrentes de acidentes de acidentes de trânsito, principalmente acidentes por 

motocicletas, onde muitas pessoas no auge de suas vidas produtivas tornam-se 

temporariamente e/ou permanente excluídos de suas atividades laborais e, em algumas vezes, 

ocasionando impactos sociais e econômicos em sua vida e de seus familiares em decorrência 

das sequelas dos TCE’s (RUI; ROSA, 2011). 

Estes acidentes acontecem muito em razão do grande número deste meio de 

transporte, onde no Estado do Rio Grande do Norte em 2014, segundo o Departamento 

Estadual de Trânsito entraram em circulação uma nova frota de motonetas, motocicletas e 
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ciclomotores de aproximadamente 29.000 (vinte e nove mil). Deste modo, contribuindo para o 

aumento do número de acidentes de trânsito envolvendo estes meios de transportes. 

Segundo Canova, (2010), os aspectos educacionais e financeiros são fatores 

preponderantes em acidentes causados por motociclistas, já que no Brasil, o índice de 

analfabetismo ainda é muito elevado, associado ao alto custo da Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) inviabilizando a sua aquisição pelos usuários que usam este tipo de 

transporte. 

Desta forma o usuário sem o uso da CNH transita sem preparo/conhecimento das leis 

que regem o trânsito, assim como percebe-se pouca habilidade na condução deste meio de 

transporte colocando sua própria vida e das outras pessoas em risco. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Esta pesquisa foi de fundamental importância, pois possibilitou conhecer o perfil 

epidemiológico de usuários vítimas de traumatismo cranioencefálicos que foram atendidos no 

Pronto Socorro do Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia.  

É salutar com base nas suas principais causas buscar subsídios para prevenção desses 

agravos, bem como sensibilizar a sociedade mossoroense na perspectiva de diminuir a 

morbimortalidade em função desse agravo. 

Ressalta-se ainda, a magnitude da pesquisa relacionada ao TCE, pois se trata de um 

problema de saúde pública, responsável por fortes impactos socioeconômicos, psíquicos e 

orgânicos, na vida dos usuários e dos seus familiares.  

Consequentemente se faz necessários investimentos e estratégias de prevenção no 

trânsito, que devem constar na agenda de prioridades das diversas esferas do governo 

(Municipal, Estadual e Federal).  

É necessário ressaltar que os acidentes de trânsitos não são apenas uma problemática 

que envolve a Saúde Pública, mas outras instâncias ligadas a Segurança, a Educação e Justiça, 

os quais deverão agir coletivamente em prol de uma educação no trânsito que venha a 

contribuir na redução do número de vítimas acometidas por acidentes de trânsitos. 

 

AGRADECIMENTOS 

 Agradeço ao professor e orientador Me. Johny Carlos de Queiroz pelo apoio e 

encorajamento pela pesquisa, bem como pela paciência, ensinamento e compartilhamento dos 

seus conhecimentos. 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 454



REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PREVENÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO 

(ABPAT). Disponível em < http://www. vias-seguras.com . Acesso em 02/11/2014. 

 

BRAGA, F. M.; ADAM N. A.; SANTOS, E. R.; BRAGA, P. B. Avaliação de 76 casos de 

traumatismo crânio-encefálico por queda da própria altura atendidos na emergência de um 

hospital geral. Arq Catarin Med 2008;37:35-39. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Diretrizes de atenção à 

reabilitação da pessoa com traumatismo cranioencefálico/Ministério da Saúde. Secretaria 

de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. - Brasília: 

Ministério da Saúde, 2013. 148 p.: il. 

 

___________________. DIRETRIZES DE ATENÇÃO À PESSOA COM 

TRAUMACRANIOENCEFÁLICO, [ online] ano 2012. Disponível em < 

http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos /pdf/jan/03/DIRETRIZES_TCE.pdf > 

Acesso em: 18/03/15. 

 

CANOVA, J.C.M. et al. Traumatismo cranioencefálico de pacientes vítimas de acidentes de 

motocicletas. Arq Ciênc Saúde 2010;17:9-14 

 

DETRAN/RN. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO 

NORTE (DETRAN/RN). Distribuição por Tipo de Veículo 2015. Disponível 

em<www.detran.rn.gov.br/estatistica/est_tipo.asp?codcidade=1759 Acesso em 02 de Abril de 

2015.  

IBM Corp. Released 2013. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: 

IBM Corp. 

FUKUJIMA, M. M. O traumatismo crânioencefálico na vida do Brasileiro. Rev Neurocienc. 

v.21, nº 2, p.173-174, 2013. Disponível em: 

<http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2013/RN2102/editorial%202102/editorial%

20Maiumi%202102.pdf> Acesso em 20 de Abril de 2015. 

MECCA, A. A. Caracterização de pacientes com trauma cranioencefálico de um hospital 

filantrópico da região oeste de Santa Catarina. 2012. 87p. (Dissertação de Mestrado) 

Universidade do Vale do Itajaí. Centro de Ciências da Saúde. Mestrado em Saúde e Gestão do 

Trabalho. 

MENON, D. K. et al. Position statement: definition of traumatic brain injury. Archives of 

Physical Medicine and Rehabilitation,  Philadelphia, v. 91, n. 11, p. 1637-1640, 2010. 

MOURA, J. C. et al. Perfil clínico-epidemiológico de traumatismo cranioencefálico do 

Hospital de Urgências e Traumas. Arq Bras Neurocir v. 30, nº.3, 2011. 

 

RUY, E.L.; ROSA, M, I. Perfil epidemiológico de pacientes com traumatismo crânio 

encefálico. Arq Catarin Med 2011;40:17-20. 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 455

http://vias-seguras.com/
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos%20/pdf/jan/03/DIRETRIZES_TCE.pdf
http://www.detran.rn.gov.br/estatistica/est_tipo.asp?codcidade=1759
http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2013/RN2102/editorial%202102/editorial%20Maiumi%202102.pdf
http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2013/RN2102/editorial%202102/editorial%20Maiumi%202102.pdf


 

SMELTZER, S.; BARE, B. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. 

 

SANTOS, A. M. R, et al. Perfil das vítimas de trauma por acidente de moto atendidas em um 

serviço público de emergência. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.24, n.8, p.1927-1938, 

ago. 2008. 

 

OLIVEIRA, S.G.; WIBELINGER, L.M.; LUCA, R.D. Traumatismo Cranio-encefálico:  

uma revisão bibliográfica. [online]. Ano de 2010. Disponível em <  

http://www.wgate.com.br/conteudo/medicinaesaude/fisioterapia/neuro/traumatismo_tce.htm>.  

Acesso em: 06 mar. 2015 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2012. Organização Pan-Americana da Saúde 

Relatório mundial sobre prevenção de lesões causadas pelo trânsito: resumo. 73p.: il. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 456



 
 

1Acadêmico do Curso de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN, 
Caicó(RN), Brasil. E-mail: hugomathodonto@gmail.com.br .   
2Doutor em Ciências da Saúde. Professor Adjunto do Departamento de Odontologia da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, Caicó (RN), Brasil. E-mail: 
ejgseabra@yahoo.com.br. 
Trabalho desenvolvido no Departamento de Odontologiada Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte – UERN e apresentado à Banca Examinadora como requisito para Conclusão do Curso de 
Graduação em Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Caicó 
(RN), Brasil. 

  
 

Protocolo de imagens como instrumento de construção do plano de tratamento 

odontológico integral  

Images protocol as a construction tool from treatment plan full dental 

 

Imágenes protocolo como una herramienta de construcción del plan de tratamiento dental 

completo 

 

 

 
 

 

Hugo Matheus Camara Oliveira
1 

; Eduardo José Guerra Seabra². 

 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 457

mailto:hugomathodonto@gmail.com.br
mailto:ejgseabra@yahoo.com.br


 
 

  
 

RESUMO  

O tratamento das sequelas provocadas pelas doenças que acometem o aparelho 

estomatognático, evoluiu para a visão integral e interdisciplinar, na qual o paciente é 

tratado como um ser biopsicossocial. Desde o princípio do atendimento, a sequência clínica 

acontece de modo integral, holístico e universal, respeitando a gradação da severidade e a 

individualidade de cada caso. Após o acolhimento do paciente, tem início a fase da tomada 

de informações clínicas do paciente. Esta se compõe dos seguintes itens: anamnese, exame 

físico/clínico e exames complementares que auxiliam no diagnóstico e na confecção do 

plano de tratamento de cada caso ( exames hematológicos, sorológicos, histopatológicos e 

imaginológicos). Dentre eles pode-se destacar os exames imaginológicos. Considerando a 

importância e a disseminação do uso de imagem em odontologia e a pouca literatura 

disponível orientando essa atividade, este trabalho propõe o incremento de protocolos de 

tomadas de imagens para fins odontológicos, associando a necessidade de fotografia e 

radiografias diante das variedades de quadros e complexidade apresentados pelos pacientes 

encontrados durante o atendimento diário. Para a execução do protocolo propõe-se o 

agrupamento das condições dentárias em 04 tipos de pacientes. Este protocolo é capaz de 

sistematizar e simplificar a tomada de imagens para documentação dos casos clínicos. O 

protocolo é flexível quanto ao agrupamento de pacientes por condições dentárias. Este 

protocolo tem bom potencial como instrumento de documentação odonto-legal e como guia 

para nortear, com função auxiliar, do plano de tratamento integral do paciente.   

 

 

Palavras-chave: fotografia, fotografia dentária, assistência odontológica integral, 

odontologia geral. 
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ABSTRACT 

Treatment of sequelae caused by diseases that affect the stomatognathic system, 

evolved into a comprehensive and interdisciplinary approach, in which the patient is treated 

as a biopsychosocial being. From the beginning of care, clinical sequence happens a 

comprehensive approach, holistic and universal, respecting the gradation of severity and the 

individuality of each case. After the reception of the patient, begins the phase of making 

clinical patient information. This consists of the following: history, physical / clinical 

examination and laboratory tests that aid in the diagnosis and tailoring of each case 

treatment plan (hematology, serology, histopathology and imaging). Among them we can 

highlight the imaging exams. Considering the importance and the spread of image use in 

dentistry and the little available literature guiding this activity, this work proposes the 

increase of pictures taken protocols for dental purposes, linking the need for photo and X-

rays before the varieties of frames and complexity presented by the patients encountered 

during daily care. For the implementation of the Protocol is proposed the grouping of the 

dental conditions in 04 types of patients. This protocol is able to systematize and simplify 

taking pictures for documentation of clinical cases. The protocol is flexible about the group 

of patients for dental conditions. This protocol has good potential as dental-legal 

documentation tool and as a guide to guide, with auxiliary function, the comprehensive 

treatment plan of the patient. 

 

KEYWORDS : photography, dental photography , full dental care, general dentistry . 
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INTRODUÇÃO 

            Em saúde bucal, o tratamento das sequelas provocadas pelas doenças que acometem 

o aparelho estomatognático, evoluiu para a visão integral e interdisciplinar, na qual o 

paciente é tratado como um ser biopsicossocial. Nesse sentido, o paciente, seja no âmbito 

público ou privado de prestação de serviços odontológicos, tem direito a uma tomada 

completa de informações para orientação da composição das mais adequadas decisões 

clínicas para o seu tratamento. 

Desde o princípio do atendimento, a sequência clínica acontece de modo integral, 

holístico e universal, respeitando a gradação da severidade e a individualidade de cada 

caso. Dessa forma, a anamnese, na qual incluirão todas as características socioeconômicas e 

psicoculturais do paciente, e o exame físico, com exames de palpação e clínico, onde 

cirurgião-dentista irá analisar todas as estruturas que compõem sua área de atuação 

(músculos, articulações, tecidos moles e duros, dentes, glândulas salivares), são primordiais 

para o planejamento do caso.  

Além dessas etapas, os exames complementares são essenciais para auxiliarem no 

diagnóstico e no plano de tratamento de cada caso. Exames hematológicos, sorológicos, 

histopatológicos, modelos de estudo, e exames imaginológicos, podem ser utilizados para 

essa finalidade.  

Os exames por imagem vêm se difundindo atualmente nas mais variadas técnicas e 

tipos, radiografias convencionais (periapical, bite-wing, oclusal) e panorâmicas, por 

exemplo, tomografias computadorizadas, ultrassom, ressonância magnética e fotografias 

estão sendo amplamente utilizadas nas mais variadas áreas da saúde, incluindo na 

odontologia. Atuando no diagnóstico, facilitando a comunicação com os outros 

profissionais da área da saúde e com paciente para o melhor entendimento do problema.   

Nesse contexto, o avanço tecnológico e a disseminação da fotografia digital, tornou 

a utilização do registro fotográfico em odontologia não só privilégio de ortodontistas e 

radiologistas, expandindo-se para todas as especialidades. As fotografias auxiliam na 

conquista da confiança do paciente e na aprovação do tratamento proposto, além de ser um 

importante aliado no diagnóstico e no planejamento dos casos
1
.       
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Dessa forma, a utilização das fotografias odontológicas como documento, devem 

seguir padrões para podermos comparar umas às outras, ampliando as discursões de casos, 

a interdisciplinaridade e atuando juridicamente. Para tal, faz-se necessário a utilização e o 

domínio de protocolos bem definidos, tornando as tomadas fotográficas mais rápidas, 

práticas e uniformizadas
2
. 

Considerando a importância e a disseminação do uso de imagem em odontologia e a 

pouca literatura disponível orientando essa atividade, este trabalho propõe o incremento de 

protocolos de tomadas de imagens para fins odontológicos, associando a necessidade de 

fotografia e radiografias diante das variedades de quadros e complexidade apresentado 

pelos pacientes encontrados durante o atendimento diário.  

 

1. RELATO DO PROTOCOLO 

Diante da utilização de protocolos de imagens para auxiliar na tomada de decisão 

para o planejamento do tratamento dos pacientes. Este trabalho traz o agrupamento de 

pacientes por condições dentárias e a adequação de protocolos de tomada de imagem como 

métodos de auxilio no planejamento do plano de tratamento. 

Para a execução do protocolo propõe-se o agrupamento das condições dentárias em 

04 tipos de pacientes, quais sejam: Tipo 1: totalmente dentado; Tipo 02: desdentado 

parcial com contenção cêntrica; Tipo 03: desdentado parcial sem contenção cêntrica; e 

Tipo 04: desdentado total.  

Este protocolo traz além das fases iniciais de busca de informações, como a 

anamnese, exame clínico e modelos de estudo montados e articulador e se necessário o uso 

de exames complementares, como exames hematológicos, sorológicos e histopatológicos, a 

padronização de tomadas de imagem no agrupamento de quadros de pacientes. A utilização 

das tomadas de imagem, tem como protocoladas as fotografias digitais, utilização de 

radiografias e o possível incremento de outras técnicas imaginológicas. 

Para ser realizado da melhor forma recomenda-se o uso de equipamentos adequados 

para realizar as tomadas fotográficas como, câmera fotográfica digital com flash ou 
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iluminadores devidamente regulados, espelhos intraorais, fundos de contraste e afastadores 

fotográficos e nas tomadas de imagens radiográficas, o uso de aparelhos de raio-x, filmes 

convencionais ou receptores digitais. O emprego das tomadas de imagem deve ser 

corretamente indicado para cada caso e tecnicamente executado da forma mais correta 

possível. 

A padronização das tomadas de imagem para os grupos de pacientes foi disposta em 

tabelas, dividindo as fotografias por tipo (intraorais e extraorais), características faciais do 

paciente para cada imagem (circunspecto, sorriso forçado e sorriso apático), posição do 

operador, equipamento e do paciente (frente e laterais), função dentária (em oclusão, em 

desoclusão, oclusão em relação cêntrica, dimensão vertical postural e dimensão vertical em 

oclusão) e as quantidades de imagens obtidas. Nas tomadas radiográficas protocoladas 

quanto ao tipo de radiografias (interproximais, oclusais, periapicais), necessidade e suas 

respectivas quantificações. 

Os tipos e técnicas de tomadas de imagem fotográficas foram referenciadas 

conforme protocolo proposto pela The American Board of Orthodontics
9
.  

O protocolo proposto para os pacientes Tipo 1, apresenta menor grau de 

complexidade, em relação a sua execução. Os pacientes dos grupos 2 e 3 apresentam níveis 

crescentes de complexidade na execução do protocolo. Os pacientes do Tipo 3 apresentam 

incrementos de tempo clínico para ajustes de planos de orientação com acertes  métricos da 

dimensão vertical das medidas obtidas durante o início do protocolo. 

Nos pacientes Tipo 3, o registro e análise das medidas dos terços faciais, das 

medidas de DVO e DVR na relação cêntrica  obtidas do paciente e transferidas por meio de 

planos de orientação para o modelo de estudo à ser montado em articulador, auxiliaram no 

melhor diagnóstico e planejamento. 

Como modo de auxilio de diagnóstico, nos pacientes dos grupos Tipo 2 e 3 

podemos acrescentar, na imagem lateral em Relação Cêntrica, a sobreposição da tomada 

lateral intraoral na foto lateral extraoral, colocando a linha do Plano de Camper como 

referência e traçando uma paralela partindo da borda nos incisivos centrais ou de uma altura 

determinada (do mesmo nível até 2 mm abaixo da altura do tubérculo do lábio.   
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Os pacientes Tipo 4, o protocolo foi desenvolvido com menos imagens, já que a 

principal fase de reabilitação ocorre durante o processo de tratamento, e não no 

planejamento.  

Nas imagens obtidas a partir dessas tomadas é possível analisar a linha média dental 

e facial, a distribuição e tamanho dos dentes em relação a face, exposição dos bordos 

incisais, entre outros. Nas imagens de perfil é possível analisar problemas esqueléticos 

como prognatismo mandibular ou desarmonias faciais. É possível observar também a 

arquitetura gengival, largura do sorriso e a relação entre os lábios e os dentes. 
1, 3, 4, 9 

As fotografias intraorais são as de mais difícil técnica, abrangem as tomadas 

frontais, laterais e oclusais. Nessas imagens é possível avaliar as papilas interdentais, 

alinhamentos dos dentes no arco, textura de superfície, detalhes do bordo incisal, cor, 

dentre outros detalhes.
 1, 3, 4, 9 

A indicação das radiografias está ligada a investigação de presença de cárie, 

condições de restaurações, diagnóstico ou preservação endodôntica e na análise da 

condição periodontal dos dentes analisados.
6
 
 

O protocolo referente a cada tipo de paciente foi desenvolvida em forma de tabelas 

e organizada de forma didática e sistematizada, para viabilizar e agilizar a sua execução. As 

tabelas serão apresentadas logo abaixo: 

PACIENTES TOTALMENTE DENTADOS (TIPO  1) 

TABELA 1 
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PACIENTES DESDENTADOS PARCIAIS COM CONTENÇÃO CÊNTRICA (TIPO 

2) 

     

PACIENTES DESDENTADOS PARCIAIS SEM CONTENÇÃO CÊNTRICA 

 (TIPO 3)  

TABELA 3 

    

PACIENTES DESDENTADOS TOTAIS (TIPO 4) 

 

TABELA 4 
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2. DISCUSSÃO 

 

Enquanto as palavras precisam ser convertidas em linguagem visual a fotografia só 

precisa ser avaliada e julgada. Assim, quando utilizadas de maneira correta, as imagens 

substituem as palavras e possuem a capacidade de convencer, fazendo com que seu uso seja 

cada vez mais frequente no cotidiano das pessoas, inclusive no meio odontológico.  

Se utilizada com discernimento, à fotografia odontológica traz inúmeros benefícios 

para o cirurgião-dentista
3
, pois as imagens tem diversas finalidades na odontologia: na 

documentação e avaliação de trabalhos executados, no ensino, na comunicação entre 

profissionais, na orientação de pacientes, no marketing e em especial no planejamento e 

diagnóstico
4
. 

As imagens devem ser realizadas seguindo um modelo correto da técnica 

fotográfica, otimizando o procedimento e obtendo um padrão de angulação e 

enquadramento da imagem
5
. Dessa forma, temos a necessidade de padronizar as fotografias 

em cada caso, conforme apresentado na metodologia, levando em conta a diversidade de 

quadros intrabucais apresentados pelos pacientes que procuram atendimento odontológico, 

do ponto de reabilitação oral. Onde os tipos apresentados propiciam níveis de 

complexidade que tem interferência direta com o tipo de planejamento reabilitador.  

A utilização do protocolo proposto por esse trabalho aumenta a viabilidade da sua 

prática na clínica diária. Diante de protocolos extensos, onde o profissional realizaria uma 

grande quantidade de imagens e radiografias, onde em grande parte dos pacientes essa 

prática não seria realmente necessária.  

Além de todos os passos basilares na coleta de dados temos que levar em 

consideração que também faz parte da elaboração do plano de tratamento, o entendimento 
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dos fatores científicos, clínicos, comportamentais, sociais e éticos, além das perspectivas do 

paciente
6
. 

Assim, os pacientes dentados totais (TIPO 1) apresentam um grau de complexidade 

menor que os demais casos, do ponto de vista biomecânico, apresentam uma maior 

harmonia entre os componentes do sistema estomatognático, com mínimas complicações na 

formulação e execução do seu plano de tratamento. 

O protocolo como ferramenta complementar aos exames inicias de coleta de 

informação sobre o quadro do paciente, é de grande valia, podendo ter o incremento de 

outras técnicas, tipos de exames (hematológicos, sorológicos, histopatológicos, modelos de 

estudos) e tomadas de imagens que podem ser requeridas diante do nível de complexidade 

de cada caso.  

A utilização desse tipo de padronização viabiliza sua prática, pois a torna mais 

dinâmica no sentido de automação da sua utilização diária. Este protocolo auxilia na 

tomada de decisão, arquivamento do quadro inicial, documentação odonto legal, no 

condicionamento psicossocial do paciente, oferecendo-o autonomia para o planejamento do 

seu caso, facilitando a comunicação inter profissional, melhorando assim a integralidade e 

multisetorialidade no planejamento do caso.  

A contenção Centrica se constitui em medida importante em Reabilitação, haja visto 

que ela congrega dois dos pilares fundamentais da Reabilitação bucal (relação cêntrica e 

dimensão vertical). Todo o planejamento reabilitador deve ser construído a partir do que se 

chama de “Espaço Real de Trabalho”, medidas conseguidas com uma boa montagem em 

articulador já observando estes dois fatores. Este é o maior guia para a orientação e 

planejamento de toda a Odontologia reabilitadora no tocante a procedimentos, materiais e 

técnicas empregadas. O fato de o paciente ter ou não a dimensão vertical mantida pela 

contenção cêntrica tem extrema importância na complexidade clínica dos procedimentos da 

tomada de informações clínicas.  Isso deve ser levado em conta desde o início do exame até 

o final do tratamento.  

Por isso os pacientes que apresentam ausências dentárias, mas que não apresentaram 

alterações na sua contenção cêntrica (TIPO 2) devem ser agrupados separadamente dos 
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edêntulos parciais sem contenção cêntrica (TIPO 3), uma vez que o grupo TIPO 2 possuem 

uma estabilidade funcional satisfatória e melhor prognóstico.  

A complexidade no diagnóstico e planejamento é crescente entre os grupos (TIPO 

1> TIPO 2> TIPO 3). Nesse sentido, a utilização do protocolo auxilia na tomada de decisão 

diante de quadros com complexidade diferentes.  Além das tomadas de imagem, seguindo a 

padronização proposta, temos também como etapa, a tomada das medidas dos terços faciais 

do paciente, detectando necessidades de tomada de decisão no planejamento da 

reabilitação.   

Diferente dos outros grupos deste protocolo, no grupo 3 existem enredamentos 

divergentes quanto ao planejamento transdisciplinar e integral. Sendo assim, com a 

padronização das tomadas de imagem, o planejamento pode ser mais bem executado 

obtendo assim um prognóstico favorável, quando levamos em conta a possibilidade da 

facilitação de comunicação interprofissionais, com trocas de experiências e de técnicas, 

fazendo com que o caso possa transcorrer da melhor forma.  

Dessa forma, o tratamento reabilitador para esse tipo de paciente (Tipo 3 –Edêntulo 

parcial com perda da contenção cêntrica), apresenta critérios de maior complexidade 

quando se pensa em diagnóstico e planejamento integral.  

Quando falamos em pacientes edêntulos totais (Tipo 4), diferentes dos outros 

grupos, não possuem um grau de complexidade definido dentro de uma escala, pois 

depende da qualificação e quantificação das informações coletadas do quadro.  

As condições biológicas do grupo Tipo 4, permitem que a padronização de tomada 

de imagem utilizando apenas as fotografias digitais e radiografias oclusais (TABELA 4). A 

utilização desse protocolo no grupo destes pacientes tem como prioridade a documentação 

do quadro inicial do paciente, ressaltando que a tomada de decisão é realizada durante o 

próprio tratamento reabilitador.  

Os protocolos de tomada de imagem, como por exemplo, o DSD (Digital Smile 

Design) e o protocolo apresentado nesse texto, são caracterizados por facilitar uma 

comunicação eficaz entre a equipe interdisciplinar. Os membros da equipe podem 
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identificar e destacar as discrepâncias no tecido mole ou duro, sua morfologia, possíveis 

alterações ou patologias e discutir as melhores soluções disponíveis usando as imagens 

amplificadas, além de poderem adicionar informações, e acessar os dados sempre que 

necessário, alterar uma decisão ou acrescentar elementos durante as fases de diagnóstico e 

de tratamento
7
, simplificando o processo ainda mais

7
. Um mesmo caso clínico pode 

apresentar várias soluções. Se forem considerados vários profissionais, essas soluções são 

ainda mais diversificadas
8
.  

 

A utilização da fotografia digital vem sendo ampliada no âmbito das clínicas 

odontológicas, sua função tem tido inúmeras finalidades como, planejamento em 

reabilitação oral, ortodontia, planejamento estético do sorriso, documentação odonto legal, 

comunicação intersetorial e multiprofissional. Mas como toda técnica de auxilio em 

planejamento, seu uso traz um incremento ao direcionamento no tratamento.  

Assim, a utilização da padronização de procedimentos aumenta a automação da 

execução das atividades corriqueiras. Diminuindo a probabilidade de erro na tomada de 

decisão quanto aos passos do plano de tratamento integralizado. A facilitação da 

comunicação intersetorial e multiprofissional enriquece o planejamento e as chances de 

sucesso e satisfação do paciente para cada caso.  

 

CONCLUSÃO 

Este protocolo é capaz de sistematizar e simplificar a tomada de imagens para 

documentação dos casos clínicos.  

O protocolo é flexível quanto ao agrupamento de pacientes por condições dentárias.  

Este protocolo tem bom potencial como instrumento de documentação odonto-legal 

e como guia para nortear, com função auxiliar, do plano de tratamento integral do paciente.  
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RESPOSTAS METABÓLICAS DE PLANTAS DE Lippia gracilis SCHAUER 
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RESUMO: Em condições naturais, as plantas mantêm o equilíbrio homeostático, pois 

frequentemente estão expostas a uma variedade de condições adversas, bióticas e 

abióticas, incluindo organismos patogênicos, temperatura extrema, seca, sal, metais 

pesados, alta intensidade luminosa, dentre outros. Diante disso o presente trabalho 

procurou avaliar o efeito do estresse por alumínio em plantas de Lippia gracilis Schauer. 

Os experimentos foram conduzidos em casa de vegetação e as análises químicas e 

bioquímicas foram realizadas no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais, O material 

vegetal utilizado nos experimentos foram estacas retiradas de plantas matrizes localizadas 

no Campus Central da UERN. As estacas foram plantadas até o período de enraizamento, 

para em seguidas serem usadas para a aplicação do estresse, durante o período de 15 dias. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado DIC, com 30 

repetições. As variáveis analisadas foram: Biomassa seca da parte aérea e raiz; volume 

radicular; teor relativo de água; quantificação dos pigmentos fotossintéticos e proteínas 

totais solúveis e rendimento do óleo essencial. O estresse por sulfato de alumínio afetou 

a produção de clorofilas, carotenoides, biomassa seca e o teor relativo de água. O teor do 

óleo essencial, o volume radicular, bem como as proteínas solúveis totais não foram 

afetados pelo estresse. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estresse; alumínio; Lippia gracilis Schauer. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em condições naturais, as plantas mantêm o equilíbrio homeostático, pois 

frequentemente estão expostas a uma variedade de condições adversas, bióticas e 

abióticas, incluindo organismos patogênicos, temperatura extrema, seca, sal, metais 

pesados, alta intensidade luminosa, dentre outros. 

 De uma forma simples, estas condições adversas são conhecidas como estresse 

(HIRT, 2009), que é definido como uma condição fisiológica alterada causada por fatores 

que tendem a perturbar o equilíbrio. As plantas são frequentemente expostas a muitos 

estresses, sendo tal condição praticamente uma regra. Entretanto, quando as condições de 

estresse tornam-se exacerbadas e imprevisíveis aos padrões metabólicos, as plantas 

geralmente apresentam crescimento e produtividade alterados (KUMAR et al., 2013). 
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As plantas percebem os agentes estressores de diferentes formas, seja através de 

receptores localizados na superfície da membrana, seja através de proteínas associadas  

ao citoesqueleto. A percepção do sinal gera cascatas de sinalização que levam a mudanças 

nos padrões de expressão gênica, resultando em reprogramação metabólica e respostas 

fisiológicas alteradas (TUTEJA & SOPORY, 2008). 

 Os estresses abióticos afetam o crescimento das plantas, uma vez que o 

metabolismo se torna profundamente envolvido com a sinalização, regulação fisiológica 

e respostas de defesa. Ao mesmo tempo, afetam a biossíntese, a concentração, transporte 

e armazenamento de metabólitos primários e secundários (VAHDATI; LESLIE, 2013). 

 Dentre os desequilíbrios acima citados, capazes de alterar de forma significativa 

o metabolismo das plantas, a acidificação do solo é um dos problemas mais recorrentes, 

abrangendo 35% das terras aráveis em todo mundo (RYAN et al., 2011). Os solos ácidos 

apresentam múltiplos estresses para as plantas, incluindo toxicidade por prótons, 

deficiências de nutrientes (especialmente cálcio, magnésio e fósforo) e toxicidade por 

íons metálicos, especialmente de alumínio e manganês. O Departamento de Agricultura 

dos Estados Unidos classifica solos ácidos em cinco níveis: extremamente ácido (pH 3,5 

- 4,4), fortemente ácido (pH 4,5 a 5,0), ácido (pH 5,1 a 5,5), moderadamente ácido (pH 

5,6 - 6,0) e ligeiramente ácido (pH 6,1 - 6,5). Solos com pH ≤ 5,5 pode afetar 

negativamente a produção de muitas das principais culturas agrícolas (SHANKER; 

VENKATESWARLU, 2011). 

 A grande maioria dos solos são naturalmente ácidos devido à lixiviação durante 

longos períodos; no entanto, os processos de acidificação estão mais acelerados devido à 

deposição ácida e a agricultura intensiva. Esta, através da utilização da adubação 

nitrogenada, provoca a acidificação do solo, resultando em níveis tóxicos de manganês e 

alumínio e quantidades reduzidas de nutrientes essenciais. A acidificação ocorre quando 

a amônia em certos adubos nitrogenados sofre nitrificação para formar nitrato, e em 

seguida o nitrato não é lixiviado (CREWS & PEOPLES, 2004). 

 Na sua forma mais simples, a acidificação do solo pode ser vista como um 

aumento da concentração de íons de hidrogénio (H+), na solução do solo. Com o 

decréscimo do pH do solo a concentração de alumínio na sua forma livre aumenta 

drasticamente, resultando em toxicidade para as plantas, que uma vez expostas a tal metal, 

diminuem a sua capacidade de captar água e nutrientes (COLLIER; FARRELL, 2007), 

em função da redução e danos ao sistema radicular. Com isso, o crescimento e 

desenvolvimento das plantas é afetado de forma significativa, pois a ligação do Al+3 aos 

grupos carboxílicos das pectinas, na parede celular, pode resultar no enrijecimento da 

mesma, diminuindo a sua capacidade de distensão (YANG et al., 2008). 

 O estresse induzido pelo alumínio pode resultar em estresse oxidativo através do 

aumento das espécies reativas de oxigênio (ERO’s), como o radical superóxido (O2
-), 

peróxido de hidrogênio (H2O2) e o radical hidroxila (OH-) (PANDA, 2009). Estas ERO’s 

podem induzir o aparecimento de moléculas com potencial scavenger, uma vez que eles 

poderiam ser agentes prejudiciais que contribuem para o aparecimento de lesões nas 

plantas (MOURATO; REIS; MARTINS, 2012). 
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 Para minimizar os danos oxidativos mediados por ERO’s, as plantas 

desenvolveram um complexo sistema de defesa, incluindo a homeostasia iônica, 

osmótica, enzimas antioxidantes e metabólitos secundários. A homeostase iônica 

desempenha um papel importante na fisiologia de todas as células vivas, e a regulação 

dos fluxos de íons é importante para assegurar que a concentração de íons essenciais seja 

maior em relação a concentração de íons tóxicos, uma vez que uma situação inversa 

poderia criar um desequilíbrio iônico (HAJIBOLAND, 2012; NIEVES-CORDONES et 

al., 2012). Sob estresse, algumas plantas também têm o potencial para aumentar as 

concentrações celulares de solutos osmoticamente compatíveis (RAGAGNIN, 2013), que 

auxiliam na manutenção da homeostase iônica, potencial hídrico, aliviando os efeitos 

negativos das concentrações elevadas de íons sobre as enzimas, proteínas estabilizadoras, 

complexos proteicos, membranas celulares, dentre outros (AHMAD, 2010). 

 A exposição a agentes estressores, induzem as plantas a sintetizar essas moléculas 

de baixo peso molecular que regula principalmente as respostas protetoras das plantas 

contra os estresses bióticos e abióticos através de ações sinérgicas e/ou antagônicas. 

Dentre as substâncias acimas citadas podemos acrescentar os óleos essenciais, cuja 

produção é um indicador da adaptabilidade das plantas a determinadas condições do seu 

habitat. Tais metabolitos auxiliam na adaptação das plantas a uma série de estresses 

ambientais como restrição hídrica, radiação intensa, temperatura extremas, metais 

pesados, dentre outros (OVIASOGIE et al., 2009). 

 No Brasil, devido a sua enorme biodiversidade, encontram-se diversas famílias de 

plantas que abrigam espécies produtoras de óleos essenciais. Dentre essas podemos 

destacar a família Verbenaceae que compreende aproximadamente 36 gêneros e 1000 

espécies de distribuição pantropical, sendo que no Brasil temos 17 gêneros e 250 espécies 

(SOUZA & LORENZI 2005). Dentro da citada família o gênero Lippia é reconhecido 

pela produção de metabólitos voláteis, com destaque para a espécie Lippia gracilis 

Schauer. A referida espécie Lippia gracilis Schauer é caracterizada morfologicamente por 

seu porte arbustivo, folhas discolores com grandes quantidades de tricomas nas nervuras, 

cálice pubescente ou velutino e corola alva ou creme, além das suas brácteas ovais 

(SANTOS et al., 2009). As folhas de L. gracilis são ricas em óleos essenciais com 

atividade antifúngica e antimicrobiana significativa (ALBUQUERQUE et al., 2006; 

OLIVEIRA et al., 2008; VIANA, 2010). 

 A pesquisa buscou avaliar o efeito do estresse induzido por alumínio no 

desenvolvimento e produção de óleo essencial de Lippia gracilis Schauer. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação e as análises químicas e bioquímicas 

foram realizadas no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais, Laboratório de Biologia 

II e Laboratório de Biologia I, do Departamento de Ciências Biológicas, da Faculdade de 

Ciências Exatas e Naturais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 
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 O material vegetal utilizado nos experimentos foram estacas retiradas de plantas 

matrizes localizadas no Campus Central da UERN. Antes da coleta das estacas (cerca de 

30 dias), as plantas matrizes foram podadas e submetidas à adubação orgânica com 

Polifértil 

 As estacas foram separadas das plantas matrizes com auxílio de uma tesoura de 

poda e o corte foi em bisel. Em seguida, as bases das estacas foram imersas em solução 

de ácido α-naftalenoacético (ANA) na concentração de 1,5 mg mL-1 durante 10 minuto 

para indução do enraizamento. O plantio dos propágulos foi realizado em vasos com 

capacidade para 8 L contendo o substrato composto de areia lavada + argila + e composto 

orgânico (Polifértil®), na proporção de 3:1:1. Em cada vaso, foram plantadas 3 estacas e 

antes do plantio foi determinada a capacidade de vaso. Após as brotações das estacas e 

antes do estabelecimento do estresse, realizou-se o desbaste de modo que em cada vaso 

permaneceu apenas uma estaca.  

O estresse pelo sulfato de alumínio foi iniciado após o estabelecimento das plantas 

(Cerca de 60 dias). Para o estabelecimento do estresse, foi utilizado o sulfato de alumínio 

octadecahidratado {(Al2(SO4)3.18H2O} em diferentes concentrações: 100; 200 e 300 

mM. O tratamento controle constou apenas de água. Para a disponibilização do Al3+, o 

pH da solução foi ajustado em 3,8 com solução 0,1 mol L-1 de HCl. 

Após 15 dias da aplicação do estresse, as plantas foram coletadas para as análises 

bioquímicas e de crescimento. As variáveis avaliadas foram: Biomassa seca da parte aérea 

e raiz; volume radicular; teor relativo de água; quantificação dos pigmentos 

fotossintéticos e proteínas totais solúveis; teor do óleo essencial.  

 

Biomassa seca da parte aérea e raiz, volume das raízes, e teor relativo de água 

 Após 15 dias de aplicação do estresse, o experimento foi desmontado e as 

avaliações do volume de raiz (V.RAIZ), biomassa seca da parte aérea (MSPA) e biomassa 

seca da raiz (MSR) foram realizadas. Antes da secagem do material vegetal, foi 

determinado o teor relativo de água, através da metodologia de Barrs e Weatherley (1962) 

e o volume da raiz, que foi determinado pelo deslocamento do volume de água em uma 

proveta aferida para 1000 mL. Após essas análises, parte aérea e raiz foram separadas, 

acondicionadas em um saco de papel devidamente identificado e colocadas para secar em 

estufa de ventilação forçada com temperatura ajustada para 60 °C até atingir massa 

constante. Após a secagem, o material foi pesado em balança semi-analítica para 

determinação da biomassa seca.  

 

Extração e quantificação dos pigmentos fotossintéticos 

 A extração dos pigmentos foi realizada conforme descrito por Barnes et al. (1992), 

com modificações e o cálculo da concentração da clorofila a (Ca), clorofila b (Cb), 

clorofila total (Ca+b) e carotenóides (Cx+c) foi realizado de acordo com Lichtenthaler 

(1987). A partir das absorbâncias obtidas foram calculados os respectivos valores de 

carotenoides (470 nm), clorofila a (663 nm), clorofila b (645 nm), clorofila total e razão 

clorofila a/b, expressas em μg por mL de extrato, sendo posteriormente convertidos em 
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μg dos pigmentos por grama de massa fresca (MF). 

 

Determinação da concentração de proteínas solúveis 

 A extração e quantificação das proteínas solúveis foram realizadas de acordo com 

o método descrito por Bradford (1976). O material foi macerado em nitrogênio líquido. 

Deste material, cerca de 300 mg foram suspensos em 25 mL de acetona a 4 °C durante 60 

min e centrifugada a 15000 rpm durante 15 min. Uma segunda extração de acetona e 

centrifugação foi realizada para extrair todos os pigmentos. Em seguida, o material foi 

suspenso em 3 mL de tampão de fosfato (pH 7) com 2 % de polivinilpirrolidona (PVP) e 

deixado em repouso durante 30 min a 4 ° C e em seguida centrifugado a 15000 rpm 

durante 20 min. O sobrenadante (extrato em bruto) foi armazenado em refrigeração até 

análise. Uma amostra de 0,1 mL a partir do extrato bruto foi diluída com 10 mL de tampão 

fosfato (pH 6). 

 

Extração e análise do rendimento do óleo essencial 

O processo de extração do óleo foi conduzido durante 2 horas, utilizando um 

aparato de Clevenger modificado. Após a extração e purificação com sulfato de sódio 

anidro, o óleo teve o seu volume aferido e pesado. O teor do óleo essencial foi calculado 

a partir da base livre de umidade (BLU), que corresponde ao volume (mL) de óleo 

essencial em relação a massa seca, conforme Santos (2009). 

 

Delineamento experimental 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro 

tratamentos e 6 repetições e cada repetição continha 4 unidades experimentais e cada uma 

delas foi representada por um vaso contendo uma planta, perfazendo um total de 24 

plantas por tratamento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através das análises estatísticas pode-se constatar que os tratamentos com 

alumínio não influenciaram o rendimento de óleo (Tabela 1), as proteínas totais solúveis 

(Tabela 2) e nem o desenvolvimento radicular (Tabela 3). Sendo assim, podemos afirmar 

que o estresse por alumínio não induziu as plantas a produzirem mais óleo e nem a 

modificarem o metabolismo proteico. De forma semelhante, Queiroz (2012) relata em 

seu trabalho que em cultivares de amendoim não houve alteração significativa de suas 

proteínas totais solúveis, quando as plantas foram expostas ao Al3+ em diferentes 

concentrações. De acordo com Mossi et al (2011) a concentração de Al3+ não 

influenciaram uma maior produção de óleo essencial em plantas de Cunila sp. 
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Tabela 1: Análise de rendimento de óleo essencial de plantas de Lippia gracilis 

submetidas a diferentes concentrações de sulfato de alumínio. Mossoró/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Médias de análise de proteínas totais solúveis de plantas de Lippia gracilis 

submetidas a diferentes concentrações sulfato de alumínio. Mossoró/RN. MS = matéria 

seca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Médias do volume radicular de plantas de Lippia gracilis submetidas a 

diferentes concentrações de sulfato de alumínio. Mossoró/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulfato de alumínio (mM) 

Rendimento do 

óleo essencial 

(%)  

0 0.72935 a  

100 0.26280 a  

200 0.27430 a  

300 0.42710 a  

Sulfato de alumínio 

(mM) 

Proteínas totais 

solúveis (mg g-1 de 

MS) 

0 12.92925 a 

100 13.01742 a 

200 10.00000 a 

300 10.00000 a 

Sulfato de alumínio 

(mM) 

Média de volume 

radicular (cm3) 

0 317.00000 a 

100 392.84500 a 

200 306.69000 a 

300 392.84500 a 

Médias seguidas de uma mesma letra não diferem 

estatisticamente entre si, pelo Teste de Tukey a 5% de 

probabilidade 

Médias seguidas de uma mesma letra não diferem 

estatisticamente entre si, pelo Teste de Tukey a 5% de 

probabilidade 

Médias seguidas de uma mesma letra não diferem 

estatisticamente entre si, pelo Teste de Tukey a 5% de 

probabilidade 
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Para os carotenóides e clorofila a/b (tabela 4), houve diferença significativa entre 

os tratamentos. Os níveis mais baixos de carotenóides e clorofilas foram observados nos 

tratamentos com maiores concentrações de alumínio (tratamentos 4 e 5). Na clorofila a, 

o tratamento controle mostrou-se estatisticamente semelhante aos tratamentos com maior 

dose de Al+3 e esse fato pode ter sido causado por outros fatores ambientais, tais como 

altas temperaturas e luminosidade intensa.  Carlin (2012) também verificou que houve 

uma diminuição das concentrações de clorofila a e b e clorofila total (a+b), em solo 

contaminado com alumínio. A toxicidade por alumínio prejudica absorção de minerais, 

tal como o magnésio que é fundamental para fotossíntese, pois é componente estrutural 

das moléculas de clorofila. 

Tabela 4: Análise dos carotenoides, clorofila a e clorofila b de plantas de Lippia gracilis 

submetidas a diferentes concentrações de sulfato de alumínio. Mossoró/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já em relação a biomassa, as plantas foram bastante afetadas quando expostas ao 

sulfato de alumínio, com a sua parte aérea mais afetada que a raiz (tabela 5), havendo 

uma grande perca de suas folhas. As plantas também foram prejudicadas na sua absorção 

de água (TRA) (Tabela 6), sendo que obtiveram uma absorção de 30% de sua capacidade 

normal em seus maiores tratamentos (T4 e T5) e superiores a 80% e 50% nos T1 e T2 

respectivamente. Segundo Peixoto (2007) as plantas de sorgo quando foram expostas ao 

Al3+ expressaram um decréscimo no seu crescimento da parte aérea e sistema radicular. 

 

 

 

 

 

 

Sulfato de 

alumínio 

(mM) 

Carotenóide 

(μM.g-1) 

Clorofila a 

(μM.g-1) 

Clorofila b 

(μM.g-1) 

0 6.28038 a 6.28038 b 11.51237 a 

100 5.94825 a 19.52412 a 8.24420 a 

200 2.09258 b 3.74360 b 1.71365 b 

300 1.00000 b 1.00000 b 1.00000 b 

Médias seguidas de uma mesma letra não diferem estatisticamente 

entre si, pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade 
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Tabela 5: Análise de peso seco da raiz e parte aérea de plantas de Lippia gracilis 

submetidas a diferentes concentrações de sulfato de alumínio. Mossoró/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6: Análise de teor relativo de água (TRA) de plantas de Lippia gracilis submetidas a 

diferentes concentrações de sulfato de alumínio. Mossoró/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

O estresse por sulfato de alumínio afetou a produção de clorofilas, carotenóides, 

biomassa seca e o teor relativo de água. O teor do óleo essencial, bem como as proteínas 

solúveis totais não foram afetados pelo estresse. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A pesquisa aborda a carreira docente, mostrando os problemas 

relacionados à saúde, a atuação profissional, além de fatores causadores da realidade 

enfrentada por esses profissionais, que tem a difícil missão de preparar os indivíduos 

para o mercado de trabalho, em uma sociedade bastante seletiva e exigente. 

OBJETIVO: O objeto de estudo são as patologias que podem estar vinculadas às 

práticas profissionais e sociais dos docentes do Campus Avançado “Professora Maria 

Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), na cidade de Pau dos Ferros/RN. METODOLOGIA: Estudo 

exploratório de caráter quantitativo. A coleta de dados deu-se através de formulário 

eletrônico e aplicação individual aos docentes. Ao término do preenchimento, os dados 

foram dispostos no Google docs®, plataforma em que a pesquisa está hospedada gerou 

documento com os dados tabulados no Excel e relatório com os índices. 

RESULTADOS E CONCLUSÕES: Em toda a pesquisa foram encontrados elementos 

que reforçam a vulnerabilidade a que os profissionais estão expostos, seja de caráter 

pessoal ou profissional, bem como a influência de um no outro. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Apesar da problemática enfrentada em todo o processo de pesquisa, há 

satisfação e êxito na aplicação da pesquisa, uma vez que pudemos nos aproximar dos 

profissionais e ter adesão, mesmo que não tão alta, à pesquisa. 

  

PALAVRAS-CHAVE 

Docentes. Saúde do trabalhador. Determinantes sociais da saúde. Universidades. 

 

INTRODUÇÃO 

Na atualidade, o trabalho humano deve ser acompanhado de perto por 

profissionais de diversas áreas com a intenção de garantir direitos, exercício de 

cidadania e qualidade de vida. A população produtiva tem a necessidade de ser 

acompanhada por esses diversos profissionais, uma vez que é essa mesma população 

que faz com que o modo de vida da sociedade evolua e se sustente, sociedade essa 

representada pelo capitalismo (DANTAS, 2007). 

O modelo capitalista, sustentado pela produção em série e em larga escala, 

enfrenta problemas que causados por ele mesmo e que pode colocar a produção em 

risco. Com as grandes demandas vêm os grandes desgastes. Os profissionais da 
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atualidade tendem a adoecer mais, muito em função dessa intensificação do trabalho 

trazida pelo modelo capitalista. (DANTAS, 2007) 

Na base da formação acadêmica e intelectual temos os professores que são os 

responsáveis pela instrução de todo um grupo de profissionais, decaindo também sobre 

eles toda a responsabilidade que já é imputada às demais profissões, além das suas 

próprias. Para entender toda a problemática da atuação profissional, bem como a 

formação – e os problemas associados à mesma – deve-se compreender em que meio o 

docente está inserido. 

Reconhecemos que os maiores problemas associados à carreira docente estão 

ligados a fatores que podem ir muito além das questões voltadas apenas à sala de aula. 

Questões burocráticas e pessoais podem interferir na vida do docente e não podem 

deixar de ser visualizadas quando se faz uma abordagem social do mesmo. 

As doenças relacionadas ao trabalho podem se apresentar de diversas formas, 

desde transtornos mentais e comportamentais até doenças do aparelho geniturinário, 

passando por questões que envolvem os aparelhos respiratório, osteomuscular, 

circulatório e digestivo. (BATISTA, 2010) 

Tratando das questões burocráticas da profissão docente, podemos citar que um 

forte fator no processo de adoecimento docente é a intensificação do trabalho, que a 

partir do aparecimento de uma série de novas demandas no trabalho sem práticas que 

preservem o bem-estar do profissional pode provocar a degradação do trabalho, 

afetando a qualidade da atividade e do bem ou serviço produzido (ASSUNÇÃO, 2009). 

Nesse sentido, faz-se necessário observar os fatores que possam estar 

intrinsecamente ligados ao adoecimento docente, como forma de reconhecer 

fragilidades e nortear ações voltados para esses profissionais. 

 

METODOLOGIA 

Para desenvolvermos o estudo, optou-se por uma pesquisa do tipo exploratória, 

com abordagem quantitativa, tendo como sujeitos os docentes do Campus Avançado 

“Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM) da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (UERN), na cidade de Pau dos Ferros/RN.  

Esse estudo foi realizado nas seguintes etapas: Revisão de literatura; 

Comunicação com os Departamentos/Cursos; Preparação para a aplicação dos 

questionários; Aplicação dos questionários; Alimentação individual do banco de dados; 
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Tabulação dos dados; Análise dos dados; e elaboração de artigo com abordagem dos 

dados em conjunto com a elaboração de relatório final do estudo.  

A coleta de dados foi realizada de duas formas – em função do movimento 

grevista instalado na instituição – a princípio o instrumento de coleta foi respondido em 

folha impressa, na presença de um dos pesquisadores, mas com o início da greve, 

necessitou-se de uma nova forma de coleta, para tanto utilizou-se questionário 

eletrônico hospedado no Google Docs®. 

Para tabular os dados foi utilizada a ferramenta do Google Docs® - é um serviço 

da plataforma Google® com opção de processamento de texto, planilha e apresentações 

totalmente online, que permite ao usuário também usar outras ferramentas como, por 

exemplo, a criação de um formulário online - gerando as perguntas e testando a forma 

de fazer, para a aplicação, bem como na geração dos relatórios com os devidos dados 

tabulados.  

Segundo dados da UERN, relativos ao mês de fevereiro de 2014, o Campus 

Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM/UERN) conta com 

119 docentes em caráter efetivo, dos quais definimos os critérios par que pudessem 

responder. Os critérios de inclusão foram: a) Docentes em pleno exercício da função em 

caráter efetivo e que atuam nos cursos de graduação do CAMEAM/UERN. Os critérios 

de exclusão da pesquisa foram os seguintes: a) Não ter possibilidade de responder o 

questionário por qualquer problema de ordem patológica; b) Estar em processo de 

aposentadoria; c) Faltar menos de dois meses para a liberação para capacitação; e) Estar 

liberado pela UERN para capacitação. Concluímos a pesquisa com o número de 31 

docentes tendo participado da mesma, sendo apenas um (01) com regime de 20 horas, 

oito (08) com regime de 40 horas e vinte e dois (22) em regime de dedicação exclusiva. 

 Para fins de melhor distribuição funcional, os grupos serão divididos entre os 

profissionais que constituem vínculo de 20 horas semanais com a instituição, 

profissionais com vínculo de 40 horas semanais e profissionais com regime de 

dedicação exclusiva (que não permite que o profissional tenha qualquer outro vínculo, 

seja público ou privado, e que trataremos nesse estudo como DE). 

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A partir da proposta de estudo o instrumento de pesquisa foi montado com 

ênfase em alguns aspectos presentes na situação de saúde-doença dos indivíduos em 

função do meio em que trabalha. Esses aspectos teriam relação com fatores sociais e a 
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inserção do profissional, fatores gerais sobre práticas de saúde, fatores profissionais e a 

influência dos mesmos, fatores voltados a problemas osteomusculares, a problemática 

da influência psicossocial nos profissionais, a automedicação e os problemas vocais que 

possam ser identificados. 

 Com os dados em mãos, é perceptível que os profissionais que permanecem 

mais tempo na universidade – 40 horas e dedicação exclusiva – estão mais expostos aos 

problemas de saúde que atingem os profissionais da Universidade, sobretudo os 

profissionais com 40 horas – e sem dedicação exclusiva – que em vários casos tem mais 

de uma ocupação, fazendo assim dupla jornada, mas que no geral são números 

próximos aos profissionais com dedicação exclusiva à Universidade. Os profissionais 

com 20 horas, por não estarem em longos períodos na Universidade, acabam pouco 

associando os problemas de saúde às práticas da profissão.  

 Quanto aos fatores sociais ligados aos profissionais o Quadro 01 traz uma 

amostragem das respostas dos profissionais nesse quesito. Apresentaremos em cada 

questionamento até quatro opções mais assinaladas pelo público participante da 

pesquisa. Observa-se que há uma maior qualificação dos profissionais que estão em 

regime de dedicação exclusiva, bem como maior concentração dos profissionais desse 

regime entre os que moram na cidade sede do Campus pesquisado. 

QUADRO 01 – Aspectos sociais 

Questionamentos 20H 40H DE 

Sexo 
Masculino – 100% Masculino – 62,5% 

Feminino – 37,5% 
Masculino – 45,5% 
Feminino – 54,5% 

Tempo que é servidor, 
de caráter efetivo, da 
UERN 

21 a 25 anos – 100% 0 a 5 anos – 62,5% 
6 a 10 anos - 25% 
11 a 15 anos – 12,5% 

0 a 5 anos – 27,3% 
6 a 10 anos – 36,4% 
11 a 15 anos – 13,6% 

Idade 

51 a 60 anos – 100% 18 a 30 anos – 12,5% 
31 a 40 anos - 25% 
41 a 50 anos – 62,5% 

18 a 30 anos – 4,5% 
31 a 40 anos – 63,6% 
41 a 50 anos – 22,7% 
51 a 60 anos – 9,1% 

Possui mais de uma 
ocupação profissional?, 
se sim, quantas? 

Sim, duas ocupações – 
100% 

Não – 37,5% 
Sim, duas ocupações – 
62,5% 

Não – 95,5% 
Sim, duas ocupações – 
4,5% 

Maior titulação 
Especialização – 100% Especialização - 25% 

Mestrado - 75% 
Mestrado – 40,9% 
Doutorado – 59,1% 

Tem filhos 

Sim, dois filhos – 100% Não – 50% 
Sim, um filho – 12,5% 
Sim, dois filhos – 25% 
Sim, três filhos – 12,5% 

Não – 27,3% 
Sim, um filho – 31,8% 
Sim, dois filhos – 31,8% 
Sim, três filhos – 9,1% 

Mora em cidade 
diferente de onde 
trabalha? 

Não – 100% Não – 37,5% 
Sim – 62,5% 

Não – 81,8% 
Sim – 18,2% 

 Fonte: Pesquisa de Campo-2015 
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Dados relevantes informam que os profissionais com regime de 40 horas 

semanais, em sua maioria, não moram na cidade em que estão ligados à Universidade da 

qual essa pesquisa é fruto, necessitando assim fazer deslocamentos mais longos para 

poder exercer sua função. 

 O Gráfico 01 trata de fatores ligados à prática do ensino, bem como aos aspectos 

físicos do ambiente de trabalho. Destacaram-se nesse quesito a sala muito quente, o 

acúmulo de tarefas, as cadeiras que não proporcionam boa postura, o ritmo de trabalho,  

questões de limpeza - Presença de poeira e banheiros sem a devida desinfecção – além 

de indicarem que a acústica das salas não é adequada, bem como a iluminação das 

mesmas.  

Fonte: Pesquisa de Campo - 2015 

No Gráfico 02 observa-se a indicação de problemas de caráter osteomuscular, 

muito relacionado a postura do profissional – como citado no quadro anterior quanto às 

cadeiras – e ao tempo em que o mesmo permanece ininterruptamente sentado ou em pé 

o momento de ministrar a aula. Conforme pesquisa de SUDA (2011), as principais 

alterações citadas pelo público foram pescoço (70%), região lombar (64%), ombro 

(50%) e região dorsal (42%). Quando comparadas as pesquisas destacam-se os aspectos 

apresentados em ambas como principais apontamentos de saúde quando tratamos do 

sistema osteomuscular do profissional. 
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Gráfico 01 - Fatores associado ao ambiente de trabalho 

20H 40H DE 
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No Gráfico 03 podemos observar as queixas dos docentes pesquisados acerca de 

problemas, quase todos associados à voz. Segundo BRAGA (2012), em pesquisa 

realizada com docentes da Universidade Federal Rural do Semi-árido (UFERSA), as 

principais queixas relatadas foram pigarro (37,3%), garganta raspante (34,3%), dor na 

garganta (32,2%), falha na voz (29,2%) e rouquidão (26,3%). 

  

Fonte: Pesquisa de Campo - 2015 

 Evidencia-se que os docentes com carga horária de 40 horas ou os docentes em 

regime de dedicação exclusiva concentram a presença das queixas, e quando 

observamos apenas os números das duas classes podemos destacar a tosse, dor na 

garganta, pigarro e a falha na voz como mais citada no quadro. 

 Segundo GASPARINI (2005) os maiores indicadores de atestado de doença no 

Município de Belo Horizonte em 2003 tem relação com transtornos mentais (16,3%), 

que pode ser relacionado a problemas como estresse, ansiedade e depressão – 

apresentados nessa pesquisa com números consideráveis, doenças do aparelho 

respiratório (11,6%), aqui citados prioritariamente pelos grupos de 40 horas e de 

dedicação exclusiva, e doenças de caráter osteomuscular (10,5%), presentes nesse 

estudo como problemas na coluna, citados pelos três grupos apresentados. 

 Braga (2012) também cita os principais problemas de saúde apresentados por 

docentes participantes de sua pesquisa, onde 44,1% citaram ter estresse, 36,4% 

indicaram ansiedade, 35,6% rinite alérgica, 24,2% problemas na coluna e 19,1% 

problemas gástricos. Quando comparadas as pesquisas, o estresse aparece também como 

principal problema de saúde citado – pelos três grupos- ansiedade, problemas digestivos 

e rinite alérgica. 
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Como apontado anteriormente, há uma concentração da problemática de saúde 

entre os docentes com carga horária de 40 horas ou em regime de dedicação exclusiva, 

necessitando assim, de uma análise mais voltada aos mesmos. 

O Gráfico 04 indica o uso de medicamentos sem a devida prescrição médica, 

sendo evidente, principalmente o uso de analgésicos/relaxantes musculares e anti-

inflamatórios. Esse uso pode ser evidenciado pela indicação no Gráfico 03 de alguns 

problemas osteomusculares por parte dos profissionais.  

 O Quadro 02 representa a resposta dos docentes – de forma quantitativa – 

acerca de como veem ou como se sentem quanto a situações com que tem que lidar 

diariamente na prática profissional. 

Percebe-se que há empatia quanto a situação dos seus alunos na instituição, uma 

vez que grande parte do grupo que respondeu, assinalou que entendem como os alunos 

se sentem. Ao mesmo tempo acreditam estar influenciando positivamente a vida dos 

alunos, além de demonstrarem se importar com o que acontece com os mesmos. 

Por outro lado, fica bastante evidente que os profissionais estão cansados, ou 

mesmo como o quadro aponta, no limite, fator esse reforçado pelo Gráfico 07, quando 

observamos a alta indicação de estresse por parte dos profissionais. Nesse sentido é 

importante observar que há a indicação que o trabalho afeta emocionalmente os 

profissionais de forma bastante clara, como indicado no quadro. 

QUADRO 02 – Indicar quantitativamente – de 0 a 10 – o quanto sente 

representado pelas situações. 
Situação 20H 40H DE 

Quanto você se sente consumido pelo trabalho? 09 – 100% 
04 – 25% 
05 – 25% 

09 – 37,5% 

07 – 31,8% 
09 – 36,4% 

Geralmente, o quanto você se sente cansado ao 
fim do dia? 

05 – 100% 
07 – 37,5% 
08 – 25% 

8 – 18,2% 
9 – 36,4% 

Quanto consigo entender como os meus alunos 
se sentem sobre as coisas. 

07 – 100% 
02 – 25% 
05 – 25% 
08 – 25% 

5 – 18,2% 
7 – 18,2% 
8 – 27,3% 
9 – 18,2% 

O quanto sinto que estou influenciando 07 – 100% 05 – 12,5% 8 – 40,9% 

100% 
75% 77,20% 

100% 

50% 
22,70% 

0% 

50% 

100% 

150% 

20H 40H DE 

Gráfico 04 - Uso de medicação sem prescrição médica 

Analgésicos / Relaxante muscular Anti-inflamatório 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 486



positivamente a vida de outras pessoas através 
do meu trabalho. 

06 – 12,5% 
07 – 12,5% 
08 – 25% 

09 – 12,5% 
10 – 25% 

9 – 22,7% 

O quanto esse trabalho me afeta 
emocionalmente 

03 – 100% 
05 – 25% 
06 – 25% 
07 – 25% 

8 – 22,7% 
9 – 36,4% 

O quanto me importo com o que acontece com 
os meus alunos. 

09 – 100% 

04 – 12,5% 
06 – 25% 
07 – 25% 

08 – 12,5% 
09 – 25% 

7 – 13,6% 
8 – 40,9% 
9 – 18,2% 
10 – 13,6% 

O quanto atingi objetivos que valeram a pena em 
função do meu trabalho. 

08 – 100% 

04 – 12,5% 
05 – 12,5% 
07 – 12,5% 
08 – 37,5% 
09 – 12,5% 
10 – 12,5% 

8 – 22,7% 
9 – 27,3% 
10 – 27,3% 

O quanto me sinto no limite. 07 – 100% 
06 – 25% 
07 – 25% 
08 – 25% 

7 – 18,2% 
8 – 22,7% 
9 – 13,6% 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A princípio, a pesquisa era formatada para ser aplicada presencialmente e com o 

maior número possível de profissionais da instituição. Por problemas de agenda, a 

pesquisa foi iniciada apenas no mês de maio, mês em que foi dada início a greve na 

instituição, o que dificultou o acesso aos docentes, uma vez que os mesmos passaram a 

não frequentar o campus em função do movimento paredista, além de que, como 

observado, muitos deles não residem no município sede da instituição. Concluímos o 

estudo através de questionário eletrônico, atingindo no total da pesquisa cerca de 30% 

dos docentes que poderiam participar da pesquisa. 

 A pesquisa de forma eletrônica se tornou uma alternativa interessante, visto que 

sem a presença dos pesquisadores, os profissionais estariam em ambiente mais cômodo 

para que pudessem responder o questionário, suscitando questões como, por exemplo, 

no Quadro 01, onde um docente em regime de dedicação exclusiva indicou que teria 

mais de uma ocupação profissional – não permitido nesse regime de trabalho – expondo 

fragilidades da atuação profissional. 

 Desde o primeiro contato com os docentes, de forma pessoal/presencial, foi 

observado pelos pesquisadores a problemática na adesão dos mesmos à pesquisa, 

respondendo que passariam em outra hora, ou que no momento não poderiam participar, 

tentando outro horário. 
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 Quanto aos dados, acreditamos ter atingido o objetivo da pesquisa, uma vez que 

uma série de determinantes/fragilidades sociais e profissionais foram indicadas através 

das respostas obtidas, bem como levantamos a importância de participar – como 

pesquisadores – do PIBIC/UERN. 
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ALCANCE DO CAMPO MAGNÉTICO NA VIZINHANÇA DE NANOPARTÍCULAS 
MAGNÉTICAS 

 
Renata S. A. Silva1; Ana L. Dantas2, Leonardo L. Oliveira3; Artur S. Carriço4 

 

 

RESUMO:  O arranjo de nanopartículas magnéticas permanece atual, principalmente, pela demanda 
de aumentar a densidade areal de gravação magnética. Uma das propostas alternativas para aumentar a 
densidade de gravação consiste no arranjo de nanopartículas magnéticas numa matriz periódica. Nesse 
contexto, é importante que o campo de fuga de uma nanopartícula não interfira no estado magnético da 
partícula vizinha. Apresentamos um estudo teórico sobre o alcance do campo magnético de uma 
nanopartícula magnetizada. Consideramos nanopartículas cilíndricas de ferro e permalloy com seções 
circulares e elípticas. Nossos resultados indicam que o campo dipolar da partícula sobre si mesma é 
relativamente alto. Todavia, há um forte gradiente de campo magnético numa região muito próxima da 
partícula e mostram que a região de decaimento do campo é função do tamanho e da fase magnética da 
nanopartícula. Em caso de vórtices magnéticos o alcance é restrito a vizinhança imediata da 
nanopartícula. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Gravação Magnética; Campo Dipolar Magnético; Nanopartículas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

Embora a gravação magnética seja uma tecnologia utilizada há mais de 40 anos, o 

avanço da indústria de informática continua exigindo dos pesquisadores um contínuo avanço 

na direção de se obter dispositivos com alta densidade de gravação e tempos de acesso cada vez 

menores. Considerando que uma das propostas para aumentar a densidade de gravação é uma 

arranjo de nanopartículas em uma matriz periódica, de modo que cada partícula corresponda a 

1 bit. Nesse sentido, é importante conhecer o alcance do campo de fuga de nanopartícula para 

que não altere o magnetismo de partículas vizinhas, já que a necessidade de aumentar a 

densidade areal, significa nanopartículas cada vez mais próximas. 

Atualmente, mais de um bilhão de cabeças de leitura são produzidas a cada ano. Além 

das aplicações usuais de gravação magnética em discos rígidos de computadores pessoais, 

laptops ou servidores, a redução em suas dimensões físicas (uma polegada) tem permitido a 

1  Discente do curso de Ciências e Tecnologia, Campus Natal, UERN. E-mail: renatynha555@hotmail.com 
2 Professora do Curso de Ciência da Computação UERN/Natal 
3 Estudante de doutorado de Física/UFRN 
4 Professor do Curso de Física/UFRN 
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introdução de unidades de gravação em novos produtos de consumo eletrônicos, como câmeras, 

MP3, filmadoras, etc. 

 O estudo dos sistemas magnéticos abrange diversas áreas, tais como a gravação 

magnética, memórias magnéticas e cabeçotes de leitura magnética, que possuem várias 

aplicações na vida do homem. “O desafio da indústria magneto-eletrônica tem sido produzir 

sistemas magnéticos que permitam aumentar a densidade de gravação magnética, e, ao mesmo 

tempo, desenvolver sensores mais eficientes, permitindo a leitura de dados em campos 

magnéticos fracos” (DANTAS,2008). 

Dessa forma, para descrever as fases magnéticas das nanopartículas e a distribuição do 

campo dipolar ao seu redor, nos baseamos na teoria do micromagnetismo, auxiliada pelo 

método numérico de campo médio local auto-consistente. 

O objetivo desse trabalho é descrever as fases magnéticas e a distribuição do campo 

dipolar em torno da vizinhança de nanopartículas cilíndricas e elípticas, bem como calcular a 

que distância uma nanopartícula pode ficar de outras sem que seu campo magnético interfira 

no magnetismo das nanopartículas vizinhas. 

 

 
MODELO TEÓRICO 
 
 Nosso sistema é formado por uma nanopartícula cilíndrica de seção circular ou elíptica. 

A descrição magnética é baseada na teoria micromagnética, teoria consolidada no grupo de 

magnetismo da UERN  (SILVA, 2011; DANTAS, 2010; DANTAS, 2005; DANTAS, 2009).  

 A teoria micromagnética consiste na discretização de nanoelementos magnéticos em 

células unitárias cúbicas de simulação, com dimensões d2h. No caso do Ferro e Permalloy 

consideramos d = 5 nm e h = 10 nm.  

 A energia que define a configuração magnética de um nanoelemento ferromagnético é 

dada por: 

( ) ( )

( )( )
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onde o primeiro termo é a energia de troca entre as células primeiras vizinhas, A é a constante 

de troca em escala de d2. O segundo termo é a energia Zeeman associada ao campo externo 
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aplicado H. O terceiro termo é a energia de anisotropia uniaxial e o último é a energia 

magnetostática. Ms é a magnetização de saturação, 𝑚𝑚�𝑗𝑗 é a direção do momento magnético da j-

ésima célula, 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗 é a distância entre as células j e k em unidades de d. Os parâmetros que usamos 

para o Fe são: 𝐴𝐴 = 2.5 × 10−11 𝐽𝐽/𝑚𝑚, 𝐾𝐾 = 4.7 × 104𝐽𝐽/𝑚𝑚3, 𝑀𝑀𝑠𝑠 = 1.7 × 106𝐴𝐴/𝑚𝑚 e para o PY: 

𝐴𝐴 = 1.3 × 10−11 𝐽𝐽/𝑚𝑚, 𝐾𝐾 = 0, 𝑀𝑀𝑠𝑠 = 0.8 × 106𝐴𝐴/𝑚𝑚 e em ambos 𝑑𝑑 = 5𝑛𝑛𝑚𝑚. 

 O campo médio local é calculado a partir da energia magnética, 𝐻𝐻��⃗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖 = − 1
𝑀𝑀𝑆𝑆
∇��⃗ 𝑚𝑚𝑖𝑖𝐸𝐸, e a 

configuração de equilíbrio é obtida que o torque sobre o momento magnético, localmente, é 

nulo (𝑚𝑚�𝑖𝑖 × 𝐻𝐻��⃗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖 = 0). 

A nanopartícula é submetida a um alto campo magnético onde a magnetização é 

saturada na direção do campo aplicado. O estado de remanência é avaliado após a retirada do 

campo aplicado.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Antes de discutirmos os resultados, é importante rever algumas das principais fases 

magnéticas. A figura 1 mostra alguns resultados para as fases magnéticas cilíndricas e elípticas 

do Fe e Py 

 A figura 1 (a) mostra a fase magnética uniforme, que aparece quando os momentos 

magnéticos estão alinhados entre si. A fase magnética C aparece quando os momentos 

magnéticos se arranjam e formam um C, claramente visto na figura 1 (b). A figura 1 (c) mostra 

a fase magnética Vórtice no Plano que aparece quando há fechamento de fluxo dos momentos 

magnéticos ao longo do corpo da nanopartícula. Quando os valores do eixo y são maiores que 

os valores do eixo x, a fase magnética predominante é a perpendicular - Figura 1 (b). 

 Para nanopartículas cilíndricas, foram feitas simulações entre 55nm e 275nm, tanto para 

o Ferro como para o Permalloy. A tabela 1 e 2 mostram os resultados obtidos. 

 

Tabela 1: Resultados obtidos para nanopartículas cilíndricas do Ferro através das simulações 

feitas entre 75nm e 275nm, onde foram observadas as fases magnéticas C e uniforme 

 

FERRO FASE 

Entre 75nm e 245nm C 

Entre 255nm e 275nm UNIFORME 
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Tabela 2: Resultados obtidos para nanopartículas cilíndricas do Permalloy através das 

simulações feitas entre 75nm e 275nm, onde foram observadas as fases magnéticas C e 

uniforme. 

 

PERMALLOY FASE  

Entre 75nm e 155nm C 

Entre 175nm e 275nm VÓRTICE 

 

 
 
Figura 1: (a) Exemplo de Fase Magnética Uniforme. Nanopartícula cilíndrica de Ferro com dimensões 

D = 255nm e h = 10nm. b) Exemplo de Fase Magnética C. Nanopartícula cilíndrica de Permalloy com 

dimensões D = 105nm e h = 10nm. c) Exemplo de Fase Magnética Vórtice no Plano. Nanopartícula 

elíptica de Ferro com dimensões a = 105nm, b = 155nm e h = 10nm. d) Exemplo de Fase Magnética 

Perpendicular. Nanopartícula elíptica de Ferro com dimensões a = 55nm, b = 255nm e h = 10nm. 

 
                  
 Para nanopartícula cilíndrica de Permalloy com um diâmetro de 255nm e uma altura de 

10nm, tem-se a fase vórtice - Figura 2. 

Como podemos ver, o campo dipolar no centro da nanopartícula é muito intenso, mas 

ele decai rapidamente. A região vermelha indica que o campo dipolar é baixo, então colocar 

outra nanopartícula nessa região não iria interferir no campo magnético da nanopartícula 

vizinha. 
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Figura 2: Nanopartícula cilíndrica de Permalloy com 255nm de diâmetro e 10nm de altura. Observa-se 

um campo muito alto no interior da nanopartícula e quase nulo ao seu redor. 

 

Já para nanopartícula cilíndrica de Ferro com as mesmas dimensões, tem-se a fase 

uniforme e o campo dipolar é muito intenso no centro do material e ele decai lentamente -  

figura 3. 

 
Figura 3: Nanopartícula cilíndrica de Ferro com 255nm de diâmetro e 10nm de altura. Observa-se um 

campo muito alto no interior da nanopartícula e que decai lentamente. 

 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 494



O que se pode observar é que o campo dipolar para o ferro é na ordem de 18 kOe e no 

permalloy, 8 kOe . Isso se deve ao fato do momento magnético do ferro ser maior que o do 

permalloy. Como o ferro não formou vórtice, a região do campo dipolar decai mais lentamente. 

A região preta na nanopartícula indica que o campo é quase nulo, então colocar uma outra 

nanopartícula nessa região, não iria interferir no magnetismo de ambas. 

Quanto a análise das nanopartículas elípticas, foram feitas simulações tanto para o Ferro 

como para o Permalloy, fixando o valor do eixo x entre 105nm e 255nm e, para cada valor de 

x, fizemos variações no valor de y de modo que este fosse menor e maior que o valor daquele. 

E para o Ferro também foi feito fixando o valor do eixo y entre 105nm e 255nm e, para cada 

valor de x, fizemos variações no valor de y de modo que este fosse menor e maior que o valor 

daquele. A tabela 3 e 4 mostram os resultados obtidos. 

 

Tabela 3: Resultados obtidos para nanopartículas elípticas do Ferro através das simulações, 

onde foram observadas as fases magnéticas Perpendicular, Vórtice e uniforme. 

 

FERRO FASE 

Eixo x muito menor que o eixo y PERPENDICULAR 

Eixo x aproximado do eixo y VÓRTICE 

Eixo x maior que o eixo y UNIFORME 

 

Tabela 4: Resultados obtidos para nanopartículas elípticas de Permalloy através das simulações, 

onde foram observadas as fases magnéticas Uniforme, Vórtice e C. 

 

PERMALLOY FASE 

Eixo x menor que o eixo y VÓRTICE ou C 

Eixo x maior que o eixo y UNIFORME 

 

Para a nanopartícula elíptica do Permalloy com dimensões de a =155nm, b = 55nm e h 

= 10nm, tem-se a fase uniforme - Figura 4.  

A queda do campo é mais lentamente e tem uma área maior de efetivação. Nesse caso, 

não poderia colocar uma outra nanopartícula muito próxima (região vermelha), uma vez que o 

campo magnético de uma iria interferir no da outra. Na região preta, onde o campo é baixo, 

pode colocar uma outra nanopartícula que não haveria interferência de campos magnéticos. 
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Figura 4: Nanopartícula elíptica de Permalloy com a =155nm, b = 55nm e h = 10nm. O campo no interior 

da nanopartícula é alto e ele decai mais lentamente ao seu redor. 

 

Já para nanopartícula do Ferro com dimensões de a =105nm, b = 150nm e h = 10nm, 

aparece a fase vórtice - figura 5. 

 

Figura 5: Nanopartícula elíptica de Ferro com a =75nm, b = 105nm e h = 10nm. O campo no interior 

da nanopartícula é alto e ele decai rápido. 

O campo decai mais rapidamente e colocar uma outra nanopartícula na região preta, 
onde há campo baixo, não haveria problema. 
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CONCLUSÃO 

 
 O campo dipolar é mais intenso em nanopartículas de Fe do que de Py, decorrente da 

magnetização de saturação do Fe ser maior que o do Py: MS(Fe) = 1.7 kOe e MS(Py) = 0.8 kOe; 

e ele também é função da fase magnética e da geometria da nanopartícula. Observou-se também 

que em sistemas onde o vórtice se forma, não há fuga de fluxo e o campo dipolar decai 

rapidamente em sua vizinhança, podendo colocar um outra nanopartícula que o campo dipolar 

de uma não irá interferir no da outra.  

 
AGRADECIMENTOS 
 
 Ao CNPq e a UERN pelo apoio financeiro. 
 

REFERÊNCIAS 
 

DANTAS, A. L. Desafios do Nanomagnetismo. Revista FAPERN, v. 7, p. 144-149, 2008. 
 
SILVA, A.S.M., DANTAS A.L, REBOUCAS, G.O.G. ; CARRICO, A.S.. (2011). Nucleation 
of vortex pairs in exchange biased nanoelements. Journal of Applied Physics , v.109, 
p.07D314 
 
DANTAS A. L., REBOUCAS, G.O.G. ; CARRICO, A.S. (2010). Vortex nucleation in 
exchange biased magnetic nanoelements. IEEE - Transaction on magnetics , 46, 2311. 

DANTAS A. L., REBOUCAS, G.O.G. ; CARRICO, A.S. (2009). Depinning field of a 
periodic domain wall array in vicinal nanowires. Journal of Applied Physics, v. 105, p. 
07C116 
 
DANTAS A. L., REBOUCAS, G.O.G. ; CARRICO, A.S. (2005). Interface Roughness 
Effects on Coercivity and Exchange Bias. Journal of Applied Physics , 97, pp. 105-1 
 
 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 497



Algoritmo para Detecção de Assimetrias no Encéfalo Utilizando Imagens 
de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética

Felipe Tadeu Maia Chagas1; Marcelino Pereira dos Santos Silva2; Aristóteles Línine dos Santos de  
Oliveira3

RESUMO: A utilização de imagens para auxílio ao diagnóstico de doenças por meio de técnicas não-
invasivas vem crescendo consideravelmente,  assim como o número de aplicações que auxiliam o  
planejamento de cirurgias ou fornecem suporte ao treinamento de estudantes de medicina. Por ter uma 
estrutura de alta complexidade e variante em diferentes indivíduos, o desenvolvimento de aplicações 
com ênfase em neuroimagens ainda é um problema em aberto. Este trabalho propõe uma ferramenta 
computacional  de auxílio ao treinamento de estudantes de medicina na residência de radiologia e  
diagnóstico por imagem em neurologia. Através dessa ferramenta será possível realizar o treinamento 
de forma automática, aproveitando melhor o tempo do estudante, além da coleta de informações para 
feedback  de  ambas  as  partes  da  residência  (estudante  e  tutor).  Para  isso  foi  desenvolvido  um 
algoritmo de segmentação onde o resultado é uma imagem correspondente às regiões de assimetrias 
no encéfalo. Tais regiões devem ser utilizadas pelo estudante com o intuito de aprender como analisar 
uma imagem de ressonância magnética ou tomografia computadorizada de um encéfalo.

PALAVRAS-CHAVE: assimetria cerebral, neuroimagens, processamento digital de imagens.

INTRODUÇÃO

Dentre  os  médicos  que  se  formam a  cada  ano,  muitos  buscam uma  vaga  na  Residência 
Médica, não só pela experiência, mas como uma formação complementar. A Residência Médica é um 
local de aprendizado e de prática profissional, onde o residente é ao mesmo tempo um aprendiz e um 
profissional médico (MARTINS, 2005)

Os  modelos  de  treinamento  durante  o  período  de  residência  geralmente  têm  como 
metodologia  de  ensino-aprendizagem  um  ambiente  virtual  de  aprendizado,  o  ensino  através  de 
“manequins”  ou  cadáveres,  entre  outros  métodos  onde  destaca-se  o  Ensino  Médico  Baseado em 
Simulação, ou EMBS (HCB, 2015).

Neste tipo de abordagem, o médico estudante aprende via simulação, seja por meio de um 
boneco simulando um paciente, ou um software computacional simulando uma situação, como por 
exemplo, uma aplicação que pode simular um paciente apresentando determinados sintomas enquanto 
o médico deve realizar o diagnóstico baseado nos sintomas apresentados, histórico do paciente, entre 
outros elementos relevantes (PAINA et al., 2011).

Dentre as principais aplicações para o EMBS destacam-se a utilização de computadores para 
o  treinamento  de  urgências  e  emergências,  a  simulação  para  o  treinamento  em  radiologia 
intervencionista,  a  simulação  para  aquisição  de  competência  em  ultrasonografia  diagnóstica  e  
mecanismos para aquisição de competências na interpretação de exames de imagens de modo geral  
(JÚNIOR, 2007).

Computadores auxiliando o treinamento na Residência Médica ainda são pouco explorados, 
visto que nem todos os programas de residência possuem tal metodologia, que poderia auxiliar tanto 
no armazenamento de dados utilizados para ensino, quanto no caso da radiologia e interpretação por 

1 Discente  do  curso  de  Ciência  da  Computação  da  Faculdade  de  Ciências  Exatas  e  Naturais,  
Campus Central, UERN. email: felipetadeumaiachagas@gmail.com 
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imagem, no treinamento da “visão do médico”, que significa basicamente que o especialista deve  
analisar uma imagem e identificar a região de interesse para diagnosticar o paciente.

Luna  e  Spight  (2014)  citam em seu  trabalho  que  o  aprendizado  via  computador  é  uma 
mudança do modelo de educação necessária,  pois  é  eficaz,  econômico,  reutilizável  e  ainda pode  
capturar dados para um feedback ao aluno e o monitoramento de seu progresso no treinamento. 

Diante  do  problema  exposto,  o  objetivo  desse  projeto  é  desenvolver  um aplicativo  para 
estudantes de medicina e seus tutores no ambiente de residência em radiologia e diagnóstico por  
imagem em neurologia auxiliando no treinamento de identificação de assimetrias em imagens do 
encéfalo utilizando dados de Tomografia Computadorizada (TC) e Ressonância Magnética (RM).

MATERIAL E MÉTODOS

Tratando-se de neuroimagens e partindo do princípio que o encéfalo é teoricamente simétrico,  
o principal fator que o médico aprendiz deve perceber são as assimetrias que, de modo geral, são  
estruturas que aparecem em um hemisfério do cérebro, mas não aparece no outro, por exemplo. A 
Figura 1 retrata um exemplo de assimetria visto em uma TC.

Figura 1: Assimetria em destaque numa tomografia computadorizada (Fonte: Nossa Clínica)

Foram selecionadas  imagens  de  tomografia  computadorizada  e  ressonância  magnética  da 
região  do  crânio,  pois  estes  são  os  principais  métodos  de  imageamento  do  encéfalo,  tanto  para  
treinamento  quanto  para  diagnóstico.  Assim,  três  datasets  foram selecionados:  Rembrandt,  Rider 
Neuro MRI e TCGA-GBM.  Estes estão disponíveis no site  http://www.cancerimagingarchive.net/. 
Além deles, foi feita uma parceria com a Nossa Clínica, onde foram fornecidas algumas imagens  
também para os testes e validação.

Para identificarmos as assimetrias utilizamos segmentação que, segundo Gonzalez e Woods 
(2011),  é  a  divisão  de  uma  imagem em estruturas  significativas  e  frequentemente  é  um estágio 
preliminar essencial para a maioria das aplicações de reconhecimento automático de padrões e de 
análise de cena. É considerada uma das tarefas mais complexas do processamento digital de imagens,  
pois utilizamos cognitivamente muitos critérios e devemos “traduzir” essa percepção para a máquina  
(NEVES;  PELAES  e  SINAIS,  2008).  A maioria  dos  algoritmos  de  segmentação  baseia-se  na 
descontinuidade e similaridade, propriedades básicas de valores de intensidade (imagens em escala de 
cinza).

Com  relação  à  descontinuidade,  o  pressuposto  é  que  as  fronteiras  das  regiões  são 
suficientemente diferentes entre si e em relação ao fundo da imagem, permitindo assim a detecção dos 
limites  do  objeto  de  interesse  com base  nas  descontinuidades  locais  em intensidade.  A principal  
abordagem dessa categoria é a segmentação baseada nas bordas. Já a segmentação baseada na região  
visa a similaridade, onde o foco é dividir a imagem em regiões que sejam semelhantes de acordo com 
um conjunto de critérios predefinidos (GONZALEZ e WOODS, 2011).
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Neste trabalho foi utilizado o conceito de similaridade para distinguir as áreas cujos valores 
estão dentro de um intervalo definido. A aplicação baseia-se na entrada de uma neuroimagem e no  
processamento sobre a mesma para gerar a imagem de saída. Essa saída destaca as áreas de valores  
com alta variação de tons, as quais representam as assimetrias.

Para o processamento, utilizamos máscaras para o cálculo das áreas visando a similaridade  
dos hemisférios do encéfalo. Para o funcionamento, três parâmetros foram utilizados: o tamanho da  
máscara, o valor do deslocamento dela na imagem e um valor de sensibilidade. O tamanho da máscara  
é um valor que define o tamanho da matriz de forma quadrática, já o valor do deslocamento se refere 
à variação de distância que a máscara vai caminhar na imagem. O valor de sensibilidade define um 
limite da média de valores de pixels de uma região para determinar uma assimetria conforme descrito  
abaixo.

Outro critério essencial para o funcionamento é o corte da imagem, que é o valor que faz a 
divisão da imagem ao meio para a comparação de similaridade. Esse é o valor de partida das máscaras 
e deve coincidir com a fissura longitudinal, pois esta divide o cérebro em seus hemisférios esquerdo e  
direito e todo o processo será baseado nesta divisão da imagem.

As máscaras percorrem a imagem a partir do corte até o limite, realizando um cálculo para  
comparação a fim de decidir se a região analisada corresponde a uma assimetria. O cálculo é realizado 
utilizando a média de todos os pixels contidos na máscara. Após calculadas as médias de ambas as 
máscaras, estas serão comparadas de forma que, se a diferença entre as médias for acima do valor de 
sensibilidade especificada, esta região é considerada uma assimetria e será destacada na imagem de 
saída.

Podemos ver na Figura 2 uma linha vertical vermelha simbolizando o parâmetro corte da  
imagem, que será o ponto de partida das máscaras. Cada máscara mover-se-á conforme representado 
pelas setas.

Figura 2: Ilustração do funcionamento do algoritmo - máscaras percorrendo 
a imagem do corte até o limite da imagem

Quando uma máscara chega ao limite máximo da imagem, ambas as máscaras recomeçam 
todo o  processo  a  partir  do  corte,  porém com um deslocamento  para  baixo  de  mesmo valor  do 
tamanho da máscara, iniciando novamente o processo até percorrer toda a imagem. Ao término, a  
imagem gerada pelo algoritmo é binária por tons 0 (preto) onde o cálculo não identificou assimetria e  
tons 255 (branco) onde o cálculo identificou a assimetria.
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Para a implementação foi escolhida a linguagem Java devido à familiaridade e praticidade 
para a criação da interface gráfica (GUI). No desenvolvimento do programa alguns algoritmos de 
manuseio de imagens, matrizes e conversões de imagens e pixels foram explorados.

A GUI  foi  criada  para  ser  o  mais  esclarecedora  possível:  todos  os  botões  e  entradas  se  
encontram na mesma tela, tal como a tela com a imagem de entrada e a tela com a imagem de saída,  
facilitando  assim  a  possível  constante  modificação  dos  valores  para  a  obtenção  de  melhores 
resultados. Existe também um botão para salvar a imagem gerada, o que facilita a visualização de 
múltiplos resultados e armazenamento (Figura 3).

O programa também contém uma aba de teste, o qual gera uma imagem aleatória e faz os  
processos solicitados sobre esta imagem, com o intuito de ajudar no desenvolvimento do software e 
no entendimento e esclarecimento de alguns algoritmos/métodos usados. 

Figura 3a: Aspecto inicial da interface do software

Figura 3b: Exemplo de visualização da neuroimagem na interface do software
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Figura 3c: Visualização de imagem de saída resultante do processamento realizado

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os testes foram feitos em dois tipos de imagem, uma imagem artificial criada simulando um 
encéfalo e uma série de neuroimagens reais. A imagem criada foi desenhada usando tons de cinza: o  
mais claro identificando o crânio, um cinza simulando o córtex cerebral como uma única estrutura, e  
estruturas simétricas e assimétricas com a cor mais escura de forma a facilitar a identificação para  
comparação. A Figura 4a representa a imagem artificial desenhada para os primeiros testes.

Figura 4a: Imagem sintética criada simulando uma imagem de ressonância magnética do encéfalo, 
contendo estruturas simétricas e assimétricas

Utilizando uma máscara  de tamanho 10x10,  um corte  no pixel  128 e  a  sensibilidade 60 
obtivemos o resultado da Figura 4b. Visto que todas as estruturas assimétricas foram detectadas pelo  
algoritmo e destacadas na imagem de saída como áreas brancas, os testes com a imagem sintética  
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foram suficientemente satisfatórios para a avaliação inicial. Prosseguimos com os testes com imagens 
reais de exames de tomografia e ressonância.

Figura 4b: Saída da imagem artificial
 

As neuroimagens utilizadas  foram selecionadas aleatoriamente  dos datasets  de forma que 
fossem escolhidas imagens de diferentes seções do crânio, com diferentes qualidades de resolução.

Figura 5: Imagem de RM analisada (esquerda) e sua imagem de saída (direita)

Novamente  o  algoritmo  detectou  as  áreas  de  assimetria  contidas  na  imagem.  Assim,  os  
resultados obtidos foram satisfatórios, pois o algoritmo detectou todas as assimetrias mesmo aquelas 
que não representam nenhum perigo ao paciente, cumprindo assim com a proposta do trabalho.

CONCLUSÃO

Estes resultados iniciais indicam que a abordagem possui potencial para a implementação de 
ferramentas  e  ambientes  que  viabilizem  o  treinamento  de  residentes-médicos  no  âmbito  desta 
proposta. O aperfeiçoamento dos algoritmos e ajustes na parametrização permitirão avançar tanto no 
desempenho  como  na  eficiência  do  software.  Novos  experimentos  em  repositórios  de  imagens 
viabilizarão uma análise mais detalhada e robusta dos resultados alcançados. 
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ANÁLISE DO USO DE SEMENTES DE Moringa oleifera PARA O 

TRATAMENTO DA ÁGUA DO RIO APODI-MOSSORÓ UTILIZANDO-SE 

DIFERENTES EQUIPAMENTOS PARA OBTENÇÃO DE SOLUÇÃO 

COAGULANTE 

Raquel Bruna Chaves de Lima¹; Yáskara F.M. Marques Leite²; Allinny Luzia Alves 

Cavalcante³ 

RESUMO: Este trabalho tem o objetivo principal de avaliar o uso de três equipamentos 

no processamento das sementes de Moringa oleifera, visando à produção de uma 

solução coagulante a ser empregada no tratamento da água do rio Apodi-Mossoró. Seis 

soluções coagulantes com diferentes tipos de processamento serão utilizadas em ensaios 

de coagulação, floculação e sedimentação em equipamento Jar test. Foram utilizadas 

duas dosagens das soluções coagulantes, sendo 45 mL e 75 mL e os parâmetros 

avaliados antes e após o tratamento das amostras de água foram: turbidez, cor aparente e 

pH. Então se verificou qual a forma de processamento das sementes obteve um melhor 

resultado para a redução da turbidez e da cor aparente. 

PALAVRAS-CHAVE: Tratamento da água; solução coagulante; equipamentos; 

turbidez; cor aparente. 

INTRODUÇÃO 

A água é provavelmente, o único recurso natural que tem a ver com todos os 

aspectos da civilização humana, desde o desenvolvimento agrícola e industrial aos 

valores culturais e religiosos arraigados na sociedade. A água é um dos recursos naturais 

mais preciosos e importantes, pois é indispensável à vida do homem. Houve a crença, 

durante séculos, de que a água era um recurso inesgotável, e que estaria disponível em 

boa qualidade para a população de forma indefinida. Esse pensamento errôneo, somado 

à falta de informação da população, fez com que existisse um desperdício e uma 

utilização descontrolada de água no planeta (Moss, 2008). 

Segundo Machado (2005), o crescimento acelerado da população, a urbanização 

das cidades, o desenvolvimento industrial e tecnológico, e principalmente a expansão da 
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agricultura para produção de alimentos, são alguns dos fatores responsáveis pela 

situação de risco em que se encontram os recursos hídricos existentes.  

As águas superficiais contêm inúmeros compostos que precisam ser reduzidos 

durante o seu processo de tratamento, que é normalmente feito com o uso de 

coagulantes químicos. Muitos desses compostos estão associados às condições 

higiênico-sanitárias da água, e a diversos efeitos adversos à saúde. Os coagulantes 

atuam promovendo a desestabilização de partículas no processo denominado 

coagulação, e, após a coagulação ocorre à floculação, quando as partículas 

desestabilizadas são submetidas a choques entre si, unindo-se umas às outras e 

formando flocos passíveis de remoção por sedimentação e/ou filtração (Di Bernardo & 

Dantas, 2005; Libânio, 2008). Nos dias atuais, o uso de coagulantes naturais têm sido 

objeto de estudo por diversos pesquisadores, por serem mais acessíveis e de fácil 

manuseio, sendo seu uso indispensável em regiões menos favorecidas e com carência de 

sistemas de tratamento de água. Dentre os coagulantes naturais estudados, a Moringa 

oleifera é a espécie que atualmente apresenta maior cultivo (Abaliwano; Ghebremichael 

& Amy, 2008; Alo; Anyim & Elom, 2012). 

Amagloh & Benang (2009) afirmam que o método convencional de tratamento 

de água utilizando coagulantes à base de sais de ferro ou alumínio, pode tornar o 

tratamento de água em países em desenvolvimento inviável, devido à necessidade 

desses países de importar tais produtos, muito caro e além do alcance de populações 

rurais. Para regiões menos favorecidas e com carência de sistemas de tratamento de 

água e saneamento, um dos tratamentos recomendados para melhoria da qualidade da 

água é o uso de coagulantes naturais, que podem ser obtidos de plantas, como a 

Moringa oleifera. 

A Moringa oleifera é uma espécie vegetal da família Moringaceae, originária do 

nordeste indiano, amplamente distribuída na Índia, Egito, Filipinas, Ceilão, Tailândia, 

Malásia, Burma, Pasquitão, Singapura, Jamaica e Nigéria (Gallão et al., 2006) de fácil 

cultivo e adaptação no Brasil, principalmente no Nordeste. As sementes de tal planta 

são bastante utilizadas na clarificação de águas turvas em diversas regiões carentes do 

planeta, como no Sudão, outros países da África, no Nordeste brasileiro, entre outros 

(Borba, 2001). 

Schwarz (2000) diz que quanto maior for a turvação da água, melhor será a ação 

da semente de moringa, em relação ao sulfato de alumínio, embora, maior deva ser a 

dosagem empregada. Ainda conforme Schwarz (2000), a moringa pode ser usada em 
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águas com alta turbidez, e que não podem ser tratadas adequadamente por um processo 

de filtração, fato que permite à moringa apresentar-se como um método alternativo. 

Os estudos científicos iniciais relacionados ao uso desta planta como coagulante 

foram desenvolvidos na Alemanha e na Inglaterra, na década de 80. O Grupo de 

Engenharia Ambiental da Universidade de Leicester, Inglaterra, tem estudado o uso 

potencial de coagulantes naturais em grande escala no tratamento de água, sendo 

realizados testes com as propriedades naturais de coagulação da semente de Moringa 

oleifera triturada. Pesquisas efetuadas na década de 90 (Ndabigengesere et al., 1995; 

Okuda et al., 1999) demonstraram que proteínas com alto peso molecular presentes nas 

sementes de Moringa oleifera são responsáveis pelo processo de coagulação, cujas 

constatações são confirmadas em estudos mais recentes (Ghebremichael et al., 2005; 

Agrawal et al., 2007). A obtenção de solução coagulante à base de sementes de 

Moringa oleifera, é reportada de diferentes maneiras na literatura não havendo, no 

entanto, padronização para tal procedimento. 

Há procedimentos manuais nos quais se utiliza pilão para trituração das 

sementes (Okuda et al., 1999; Okuda et al., 2001) podendo ocorrer, após trituração, 

peneiramento do pó obtido para retirada de partículas maiores (Paterniani et al., 2009; 

Paterniani et al., 2010). Outros autores adotam a metodologia com obtenção do pó 

utilizando liquidificador doméstico ou (Ndabigengesere et al., 1995; Katayon et al., 

2006) e até mesmo preparo da solução diretamente no liquidificador (Madrona et al., 

2010). 

No Rio Grande do Norte, o rio Apodi/Mossoró possui importância grandiosa do 

ponto de vista histórico, e, era utilizado para diversos usos, desde comerciais a consumo 

humano, no início da povoação (Oliveira & Queiroz, 2008). Atualmente, apresenta 

sinais claros de problemas ecológicos, como poluição decorrente do lançamento de 

esgotos, diminuição da mata ciliar e assoreamento. A poluição física é visivelmente 

identificada pela quantidade de material em suspensão e a biológica comprova-se pela 

grande quantidade de vírus e bactérias patogênicas. Ainda assim, grande parte da 

população ribeirinha, que não encontra outra forma de obtenção de água, utiliza-se das 

águas contaminadas do rio que segundo Oliveira (2005), 2% deles utilizam-se da água 

para beber, 3% para cozinhar, 29% para o banho e 32% pescam para vender e se 

alimentar dos peixes. O Apodi/Mossoró é o segundo maior rio do estado, com 210 km 

de trajeto, atendendo a 51 municípios, desde sua nascente em Luiz Gomes até a foz, 
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entre Areia Branca e Grossos, onde o clima predominante é tropical semiárido com uma 

precipitação pluviométrica de 400 a 600 mm anuais. 

Neste contexto, o presente estudo terá por objetivo principal avaliar a 

aplicação de sementes de moringa processadas por três equipamentos domésticos na 

obtenção de uma solução coagulante a ser usada no tratamento da redução da turbidez 

e da cor aparente da água proveniente do rio Apodi-Mossoró, promovendo deste 

modo um desenvolvimento mais limpo, através do tratamento de uma água sem 

utilidade, em uma região tão carente em recursos hídricos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

-Local de Coleta da Água 

As amostras de água foram coletadas no ponto geográfico de latitude 5°11'17'' S 

e longitude 37°20'39'' W, localizado debaixo da ponte que corta o rio Apodi/Mossoró no 

trecho sentido centro, perímetro urbano da cidade, local caracterizado pela alta 

concentração de material poluente em suspensão. 

-Local de Coleta das Sementes 

         As sementes a serem utilizadas neste trabalho foram coletadas em um espaço 

público, localizado no município de Mossoró Estado do Rio Grande do Norte. Depois 

da coleta, as mesmas passaram pelo processo de dessecação com cascas durante 4 dias 

e acondicionamento à 5
o
C, até o momento da etapa seguinte. 

- Preparo das Soluções Coagulantes 

Preparação do pó obtido a partir das sementes trituradas por equipamento em 

separado (liquidificador, mixer e pilão) e foi homogeneizado em peneira com abertura 

de 0,8 mm, para retirada de partículas maiores. O material obtido foi levado ao forno 

micro-ondas por 2 minutos em potência máxima para retirada da umidade, e ficou 

acondicionado em um dessecador. Para uma maior eficiência das soluções coagulantes, 

fez-se necessário a extração do conteúdo oleico das sementes em equipamento soxhlet, 

onde se usou hexano (C6H14) como solvente orgânico extrator. A torta obtida após a 

extração do óleo foi utilizada como base para o preparo das soluções. 

         As soluções coagulantes foram preparadas minutos antes dos ensaios, utilizando-

se 6 g da torta obtida anteriormente diluída em 300 ml de água pura ou destilada, 

agitando por 15 minutos manualmente. Em seguida, as soluções foram filtradas em 
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papel-filtro com porosidade de 7 μm (Okuda et al., 1999) e dar seguimento à próxima 

etapa. 

-Realização dos Ensaios 

Para os ensaios de tratabilidade foi utilizado equipamento Jar test, que simula os 

procedimentos realizados em uma Estação de Tratamento de Água – ETA, com rotação 

rápida de 100 rpm por 3 minutos e rotação lenta de 50 rpm durante 15 minutos. Foram 

colocados 1,5 L das amostras de água nas cubas do equipamento, e em cada uma, foram 

adicionadas diferentes concentrações (0, 45 e 75 mL) da solução coagulante preparada, 

uma de cada vez, sendo que para cada concentração de solução adicionada foram feitas 

duas repetições. Para a determinação da eficiência das soluções coagulantes preparadas 

e das concentrações utilizadas, os parâmetros verificados após o tempo de sedimentação 

de 120 min, foram a turbidez, cor aparente e pH. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Antes de serem submetidas ao tratamento com as soluções coagulantes de 

Moringa oleifera, as amostras de água foram analisadas para determinação da 

quantidade de turbidez, cor aparente e do pH das amostras, como mostra a Tabela 1.  

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS VALORES 

Turbidez 33,89 NTU 

Cor aparente 16,66 UPC 

Potencial Hidrogeniônico (pH) 7,5 

Tabela 1. Valores obtidos nas amostras de água antes do tratamento com as soluções coagulantes. 

Conforme mostra o Gráfico 1, o equipamento que obteve melhor resultado,  foi 

o liquidificador com a concentração de 75 mL, onde alcançou diminuição de turbidez 

para 5,6 NTU ou remoção de 83,53%, sendo esse um valor muito próximo do que é 

estabelecido pela a portaria nº 518, de 25 de março de 2004 em que o valor permitido 

para o padrão de portabilidade da água para turbidez deve ser 5 UT (FUNASA, 2006). 

Já a solução obtida a partir do equipamento pilão, no tratamento com as duas 

concentrações obteve resultados similares na remoção de turbidez, 52,35% (45 mL) e 

52,81% (75 mL); e a solução do mixer com os valores de 47% (45 mL) e 61,61% (75 

mL), mostrando que houve uma queda de eficiência das soluções coagulantes. Isso é 

explicado devido nesse trabalho, o pó das sementes obtido da trituração do pilão e mixer 
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foram armazenados durante 45 e 60 dias, ou seja, até a realização dos ensaios de 

tratabilidade, o que influenciou no processo de coagulação. Pois segundo Katayon et al. 

(2005) o pó de Moringa oleifera tem sua eficiência reduzida quando armazenada por 

mais de um mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1- Resultados obtidos do uso das soluções coagulantes preparadas de diferentes formas, 

equivalente a turbidez. 

As soluções dos três equipamentos apresentaram resultados satisfatórios na 

remoção de cor aparente nas duas concentrações, embora o pó obtido dos equipamentos 

pilão e mixer tenham ocorrido uma perda de eficiência da solução coagulante, nesse 

parâmetro alcançaram 85% e 70% de remoção de cor, respectivamente. O liquidificador 

alcançou o mesmo valor do mixer. 
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Gráfico 2- Resultados obtidos do uso das soluções coagulantes preparadas de diferentes formas, 

equivalente a cor aparente. 

O pH das amostras não sofreram alterações significativas, como descrito por 

Ndabigengesere & Narasiah (1996), mantendo-se constantes nos tratamentos. A portaria 

nº 518, de 25 de março de 2004 estabelece que os valores permitidos para o padrão de 

potabilidade da água para o parâmetro pH, seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5 

(FUNASA, 2006). 

CONCLUSÃO 

 A solução de sementes de Moringa oleifera mostrou-se ser um coagulante 

orgânico bastante eficiente no tratamento da água do rio Apodi-Mossoró, atuando na 

remoção de turbidez e consequentemente da cor aparente, além de não alterar 

significativamente o pH das amostras. O equipamento liquidificador utilizado para o 

preparo das soluções coagulantes apresentou melhor resultado de remoção de turbidez 

com 83,53%, mas não o considera ser o melhor equipamento, pois o pó obtido dos 

outros dois equipamentos houve perda na eficiência da propriedade coagulante devido à 

duração de armazenamento aumentada. Então se sugere uma repetição do trabalho e 

com a utilização de outras concentrações das soluções. 
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RESUMO: A avaliação do óleo essencial da espécie Lippia gracilis, foi realizado nos 

meses de Outubro/2014 a Abril/2015, com o propósito de analisar o rendimento do óleo 

essencial neste período, bem como sua composição química. Foi usado o método de 

hidrodestilação para a obtenção dos óleos essenciais e a técnica de cromatografia gasosa 

acoplado ao espectrofotômetro de massa (CG-EM) para a identificação das substancias 

presente no óleo. No diagnóstico, o rendimento variou de 0,6-1,9%. Na analise por CG-

EM, foram identificados de 8 a 10 constituintes, sendo majoritários o carvacrol (46,3-

53,2%), o-cimeno (12,5-18,4%), -terpineno (17,0-18,0%) e o Timol (7,7-9,8%) 

presentes em todas as amostras de óleo. Outros constituintes com teores menores que 

3,2% também foram identificados. 

PALAVRAS-CHAVE: Óleo essencial, CG/EM, Lippia gracilis 

ABSTRACT: The assessment of the essential oil of Lippia gracilis species, was 

conducted from October / 2014 to April / 2015 in order to analyze the performance of 

essential oil in this period as well as their chemical composition. It was used 

hydrodistillation method for obtaining the essential oils and gas chromatography 

coupled to mass spectrometer (GC-MS) to identify the substances present in the oil. At 

diagnosis, the yield ranged from 0.6 to 1.9%. In the analysis by GC-MS were identified 

constituents from 8 to 10, with the majority carvacrol (46.3 - 53.2%), o-cymene (12.5 - 

18.4%) γ-terpinene (17, 0 - 18.0%) and thymol (7.7 to 9.8%) present in all oil samples. 

Other constituent at lower levels than 3.2% have also been identified. 

KEYWORDS: Essential oil, GC / MS, Lippia gracilis. 
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INTRODUÇÃO 

 A variação genética em populações naturais de plantas e animais é baseada na 

sua resistência perante as pressões do ambiente, sendo a matéria-prima da seleção 

natural. As plantas que se desenvolvem ao longo de um ambiente gradual, por exemplo, 

variam também a sua constituição genética bem como sua atividade fisiológica, 

condicionadas pelo processo de seleção natural; embora venham a pertencer a mesma 

espécie, podem responde de modos diferentes a dado grau de tensão ambiental. A 

diversidade genética envolve, portanto, o metabolismo dos organismos e seus produtos 

(Brown, 1988). 

 Os estudos em quimiotaxonomia baseiam-se na investigação de compostos 

químicos que ocorrem em plantas, afim de evidenciar ou não a relação entre elas, dando 

a ênfase aos compostos predominantes da espécie (Almeida et al, 1986). Padronizar a 

época de colheita, a parte a ser colhida, e o cultivo sob as mesmas condições ambientais 

auxilia a identificação de variedades que apresentam diferenças na sua composição 

química. 

 Os óleos essenciais são misturas complexas que podem conter mais de cem 

compostos orgânicos voláteis. Segundo Craveiro (1993), alguns desses óleos essenciais 

são sintetizados afim de servirem como matéria prima para as mais diversas indústrias, 

sendo uma prática pouco explorada no Brasil, mas particularmente importante; alguns 

países como a Indonésia, Egito e China realizam exportações de óleos essenciais. Seus 

constituintes podem pertencer as mais diversas classes de compostos, porém os terpenos 

e os fenilpropenos são as classes de compostos mais comumente encontradas. Os 

terpenos encontrados com maior frequência nos óleos essenciais são os monoterpenos, 

sesquiterpenos e os diterpenos, sendo estes os constituintes minoritários dos óleos 

essenciais (Craveiro 1993; Pascual et al, 2001). 

 Os óleos essenciais podem ser extraídos de diversas famílias de plantas, como da 

família das Anacardiaceae, Borigenaceae, Siparunaceae, Verbenaceae, entre outras. O 

táxon Lippia, pertencente à família Verbenaceae, destacam-se pelo seu aroma forte e 

agradável e seu aspecto atrativo no período de floração; onde existem aproximadamente 

200 espécies do gênero, as quais estão distribuídas principalmente entre as Américas 

Central e do Sul e no território Africano. Em geral, o gênero apresenta atividade 

farmacológica e é amplamente utilizado na medicina popular, fazendo com que a 
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maioria das espécies sejam tradicionalmente utilizadas como remédios gastrintestinais e 

respiratórios (Albuquerque et al, 2006). 

 Algumas espécies como a Lippia gracilis, caracterizam-se pela presença dos 

monoterpenos fenólicos timol e carvacrol, como principais constituintes. Sendo nativa 

da região nordeste do Brasil, essa espécie pode servir como importante fonte de renda 

para as comunidades rurais através da comercialização do seu óleo essencial, o qual 

exibe forte atividade contra microrganismos (Pascual et al, 2001) e tradicionalmente 

utilizada no tratamento de doenças cutâneas (Lemos et al, 1992). Devido à capacidade 

de adaptação dessas plantas às condições climáticas da região Nordeste, a produção em 

larga escala desses óleos poderá ser uma alternativa de renda para população da zona 

rural do semiárido. 

Este estudo avaliou a variação do teor e da composição do óleo essencial das 

folhas de Lippia gracilis em diferentes estações do ano, especificamente nos meses de 

Outubro2014 a abril de 2015, relacionando as variações observadas com os dados 

meteorológicos. 

METODOLOGIA 

 Para realização dos experimentos, foram coletadas as folhas de Lippia gracilis 

provenientes da área de cultivo do laboratório de cromatografia da Faculdade de 

Ciências Exatas e Naturais-FANAT nas imediações da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte-UERN. As amostras de folhas foram coletadas nos meses de outubro 

de 2014, janeiro de 2015, fevereiro de 2015, março de 2015 e abril de 2015.  

 Para as análises, os constituintes químicos voláteis foram obtidos no processo de 

hidrodestilação (Matos, 1997), conhecida também como coobação.  

Na técnica de hidrodestilação, as folhas da espécie vegetal coletada foram 

lavadas com água destilada, separadas somente as folhas, pesadas e condicionadas em 

um balão  de 2L ao qual seu volume foi completado com água destilada. O sistema foi 

aquecido e levado à ebulição por um período de 2 horas, a água no estado de vapor 

arrastou os constituintes voláteis que em seguida foram condensados e coletados em um 

doseador, medindo desta forma a quantidade de óleo extraído. 

 A análise desses constituintes voláteis foi realizada utilizando um cromatógrafo 

gasoso acoplado a espectrometria de massas (CG/MS) modelo GCMS-QP2010 Ultra da 
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Shimadzu. A identificação dos constituintes foi realizada numa biblioteca tipo 

NIST11/EPA/NIH e posterior comparação visual dos espectros de massas que foram 

obtidos com espectros documentados na literatura (Adams, 2012) e determinação dos 

índices de Kovats simulados (Alencar et al, 1990). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O material botânico, objeto de estudo, foi coletado entre os meses de outubro de 

2014, janeiro de 2015, fevereiro de 2015, março de 2015 e abril de 2015. O local da 

coleta foi realizado nas mediações do laboratório de cromatografia da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN. 

 Foram coletadas folhas frescas de Lippia gracilis e submetidas ao procedimento 

de extração dos constituintes químicos voláteis por hidrodestilação, em um aparelho de 

Clevenger durante 2h. Após a extração, o óleo essencial recém-extraído foi separado da 

fase aquosa, seco em Na2SO4 anidro e em seguida filtrado. Em seguida, o óleo foi 

pesado, a tabela a seguir estabelece o rendimento de óleo, baseado na massa de óleo 

essencial e de suas folhas frescas.  

Na tabela 1 estão sumarizadas as massas das folhas frescas, a massas do óleo 

essencial e seus respectivos rendimentos. Percebe-se que no mês de outubro houve 

maior rendimento do óleo em relação aos meses subsequentes. Notou-se também que o 

existe um decréscimo de rendimento ate março de 2015, sendo este reestabelecido no 

mês de abril 2015. Essa variação se dá possivelmente, as mudanças climáticas 

características do clima tropical semiárido e quente, do local, nesse período.   

Tabela 1: Rendimento de óleo essencial com base na massa de óleo e de folhas frescas. 

Mês Folhas frescas (g) Óleo essencial (g) Rendimento (%) 

Outubro 332,3 6,40 1,92 

Janeiro 338,0 4,35 1,26 

Fevereiro 369,4 2,96 0,74 

Março 315,9 2,13 0,67 

Abril 334,5 5,73 1,71 
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Através da análise do CG-MS foram identificados 10 constituintes químicos no 

mês de outubro 2014 e 8 constituintes nos meses de Janeiro a Abril de 2015. Os 

constituintes químicos do óleo essencial de L. gracilis estão descritos na tabela 2 

abaixo, onde apresentou como majoritários o carvacrol (46,3-53,2%), sendo no mês de 

março 2015 (53,29%) que obteve com maior ocorrência; o o-cimeno (12,5-18,4%), 

sendo o mês de Janeiro 2015 (18,46%) que apresentou maior índice; o -terpineno 

(17,0-18,0%), e o Timol (7,7-9,8%), praticamente não ocorreu variação nos meses. 

Outros constituintes minoritários (< 3,2%) também foram identificados. Apenas na 

amostra de outubro 2014 foram detectados traços de Ipsdienol (0,83%) e um derivado 

fenólico (0,85%). Não podendo ser encontrado nos demais óleos.  

 

Tabela 2: Constituintes químicos do óleo essencial de Lippia gracilis. 

 

As figuras 1 a 5 a seguir, mostram os cromatogramas  do óleo essencial de 

L.gracilis, referente aos meses de outubro/2014 a abril/2015. 

 

Substancias  IKlit. IKc % Out IKc % Jan IKc % Fev IKc Mar IKc % Abr 

α-turgeno 930 925 1,57 928 2,34 928 1,20 928 0,88 928 1,24 

β-mirceno 990 987 2,36 989 2,67 989 1,55 989 1,25 989 1,49 

4-careno 1011 1012 3,05 1014 2,30 1014 3,03 1013 2,60 1014 2,82 

o-cimeno 1026 1020 12,57 1022 18,46 1022 14,21 1022 13,10 1022 13,23 

γ-terpineno 1059 1056 18,00 1057 17,06 1057 17,48 1057 17,05 1056 17,03 

Ipsdienol 1145 1147 0,83 - - - - - - - - 

Timol 1290 1296 7,76 1293 9,11 129,3 9,50 1293 9,43 1293 9,23 

Carvacrol 1299 1305 49,83 1302 46,32 1302 50,78 1302 53,29 1302 52,58 

Cariofileno 1419 1416 3,18 1412 1,74 1412 2,25 1412 2,40 1411 2,37 

Fenol-3-(1,1-

dimetiletil)-4-metoxi 

 

1489 1474 0,85 - - - - - - - - 
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Figura 1. Cromatograma do óleo essencial de L. gracilis, mês de Outubro de 2014. 

 

Figura 2. Cromatograma do óleo essencial de L. gracilis, mês de Janeiro de 2015. 

 

Figura 3. Cromatograma do óleo essencial de L. gracilis, mês de Fevereiro de 2015. 
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Figura 4. Cromatograma do óleo essencial de L. gracilis, mês de Março de 2015. 

 

Figura 5. Cromatograma do óleo essencial de L. gracilis, mês de Abril de 2015. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

O carvacrol é o componente químico majoritário nas folhas da espécie L. 

gracilis. Neste trabalho, foi demonstrado que existe uma periodicidade de coleta ótima e 

diferente para cada óleo. De forma geral, no mês de outubro e a partir do mês de abril, é 

a época mais indicada para coleta de óleo, uma vez que se trata da estação mais 

produtiva. Essas diferenças são encontradas provavelmente devido às condições 

climáticas, fatores ecológicos e de crescimento de planta, ambiente no qual o vegetal se 

desenvolve e aumenta a produção de óleo essencial. Dessa forma, o rendimento de óleo 

das folhas apresenta alto valor do produto no mês de outubro, em relação aos meses 

subsequentes (período de seca seguido de chuva), em função da variação sazonal. 
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  CONFINAMENTO DE VÓRTICES MAGNETICOS E PAREDES DE DOMÍNIO EM 
NANOCILINDROS CONCÊNTRICOS COM ACOPLAMENTO DIPOLAR 

 
Marcos Santos Nunes;1 Ana Lúcia Dantas2 

 
RESUMO: Apresentamos um estudo teórico das fases magnéticas de um nanocilindro de permalloy (Py) no 
núcleo separado por uma camada não magnética (NM), cilíndrica, concêntrica e com espessura η (em 
nanometros), de uma casca de ferro (Py/NM/Fe). Mostramos que as fases magnéticas são funções dos 
parâmetros geométricos que, por sua vez, que definem o padrão das interações dipolares intrinsecamente em 
cada material e entre o núcleo de Py e casca externa de Fe. Os padrões das fases magnéticas do cilindro de 
Py e do anel de Fe isolados são diferentes do que se forma no sistema Py/NM/Fe. Dependendo das dimensões, 
essa geometria favorece novas fases magnéticas que podem ser constituídas por uma combinação entre as 
fases magnéticas intrínsecas, ou dão origem a novas fases que não são vistas em cilindros isolados ou cascas. 
Nesse artigo apresentamos diagramas de fases magnéticas no estado de remanência, a partir do campo de 
saturação aplicado perpendicular ou no plano da amostra, do sistema Py/NM(ɳ)/Fe com altura fixa de 21 nm. 
Os diagramas apresentam a influência da rota da direção do campo aplicado, bem como de fatores 
geométricos, diâmetro do núcleo e da espessura do espaçador não magnético. 
 
 
PALAVRAS – CHAVE: nanomagnetismo, interação dipolar, vórtices magnéticos, sistema núcleo-
casca. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Nanomagnetismo é a área de pesquisa que trata das propriedades magnéticas dos objetos na 
escala nanoscópica e mesoscópica. Engloba o estudo das propriedades e aplicações do magnetismo 
de nanopartículas isoladas, nanofios, filmes finos, multicamadas e amostras magnéticas volumosas 
que incorporam partículas nanoscópicas. Materiais que contêm partículas, filmes e outras estruturas 
em escala nanoscópica são frequentemente classificados como materiais nanoestruturados. 
 Nanoestruturas ferromagnéticas têm atraído recentemente um amplo esforço de 
investigação. O interesse deriva tanto das chances de esboçar novos sistemas para estudos 
fundamentais de magnetismo em geometrias fechadas, ou a partir da promissora perspectiva de uma 
variedade de aplicações emergentes, como os dispositivos lógicos de spin, sensores magnéticos, 
nanoosciladores magnéticos e memórias magnéticas (DUSSAUX, et al, 2010; PRIBIAG, et al, 
2007; VAZE, et al, 2007; ROTHMAN, et al, 2001), até o desenvolvimento de técnicas avançadas 
na área biomédica (DANTAS, 2012; DENNIS, et al., 2009) particularmente na vetorização de 
fármacos, na hipertermia, em sistemas para a separação celular, e em ferrofluidos usados como 
contrastes injetáveis para melhorar a definição das imagens em exames de ressonância magnética. 
A estabilidade térmica tem papel relevante no potencial tecnológico de nanopartículas magnéticas. 
Curiosamente há dois limites: em aplicações magneto-eletrônicas se buscam partículas 
termicamente estáveis, ao passo que grande número de aplicações biomédicas faz uso de partículas 
que são necessariamente instáveis termicamente.  
 Na busca por dispositivos eletrônicos cada vez menores e mais eficientes, o estudo de 
sistemas magnéticos nanométricos que exibem vórtices tem despertado um interesse crescente. 
Resultados recentes baseados no estudo de excitação de dois e três vórtices acoplados mostram que 
a amplificação do sinal de nanoosciladores pode ser controlada pela polaridade dos núcleos dos 
vórtices (KUMAR, et al, 2014). 

1 Discente do curso de Física da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. E-mail:  
marcos180195@gmail.com 
2 Docente do Departamento de Ciência da Computação do Campus de Natal, UERN. E-mail: dantasal@gmail.com 
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Vórtice é um estado de magnetização que surge em nanoelementos ferromagnéticos e ocorre 
quando as energias se tornam baixas comparadas com a dipolar. Assim, a magnetização se curva ao 
longo de suas bordas minimizando a energia magnetostática. Sua formação se dá de uma mudança 
abrupta da magnetização ao longo da curva de histerese onde fica identificado o campo de nucleação 
do vórtice. A magnetização do núcleo do vórtice neste estado, tem direção perpendicular ao plano 
de formação do vórtice que é caracterizado por dois aspectos: sentido de rotação da magnetização, 
que pode ser horária ou anti-horária, e magnetização do núcleo do vórtice que pode ser para cima 
ou para baixo (REBOUÇAS, 2010).   
 Nanopartículas, filmes finos e multicamadas magnéticas podem ter propriedades magnéticas 
diferentes das propriedades intrínsecas dos materiais. A adaptação de métodos tradicionalmente 
usados na análise de sistemas com magnetização uniforme aos novos sistemas é uma etapa essencial 
para o entendimento das propriedades dos novos sistemas artificiais com grande potencial 
tecnológico. Recentemente, nanoestruturas do núcleo- casca tem despertado grande interesse tanto 
da comunidade acadêmica como da indústria tecnológica. A combinação de dois materiais 
diferentes tem ampliado muito o campo de atuação do nanomagnetismo.  
 Neste trabalho, relatamos um estudo teórico das fases magnéticas de nanocilindros núcleo- 
casca, constituídos por um núcleo de Permalloy (Fe80Ni20 ou Py) acoplado a uma casca cilíndrica 
concêntrica de Ferro (Fe) na forma de anel, separados por uma camada cilíndrica de poucos 
nanômetros de espessura (ɳ) de um material não-magnético (NM)..  

A nucleação de vórtices em nanoelementos magnéticos é vista como uma importante saída 
para a nova geração de nanoosciladores de micro-ondas (DUSSAUX, et al, 2010; PRIBIAG, et al, 
2007), enquanto que estados tipo cebola nos anéis ferromagnéticos, são atualmente considerados 
como uma nova via para a concepção de memórias magnéticas (VAZE, et al, 2007; ROTHMAN, et 
al, 2001). Notamos então que o acoplamento dipolar entre o núcleo e a casca externa tem um 
relevante impacto nas fases magnéticas, onde pode ser controlado tanto a nucleação de um vórtice 
magnético no núcleo cilíndrico, como também a posição de pares de paredes de domínio na casca 
cilíndrica.   

Outro ponto interessante, é que mostramos que a interação dipolar entre o núcleo e a casca 
externa pode conduzir a uma redução significativa do limiar nas dimensões geométricas, para a 
nucleação de vórtices no núcleo cilíndrico. 
  Mostramos que os estados de remanência da magnetização indicam uma diversidade de 
fases magnéticas e estão diretamente relacionadas com a geometria, a estrutura do sistema e a 
aplicação do campo magnético externo, que pode ser ao longo do plano-XY ou ao longo do eixo-Z.  
   
MODELO TEÓRICO 
 
 Nosso sistema é constituído por um nanocilindro de Py acoplado a uma casca cilíndrica de 
Fe separados por uma camada de um material não magnético (ɳ). (Ver Figura1). A descrição 
magnética é baseada na teoria micromagnética, teoria consolidada no grupo de magnetismo da 
UERN (SILVA, 2011; DANTAS, 2010; DANTAS et al., 2005; DANTAS et al., 2009; DANTAS, 
2009).  
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 A teoria micromagnética consiste na discretização de nanoelementos magnéticos em células 
unitárias cúbicas de simulação, com dimensões d3. No caso do Ferro e Permalloy consideramos d = 
3 nm.  
 A energia que define a configuração magnética de um nanoelemento ferromagnético é dada 
por: 
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onde o primeiro termo é a energia de troca entre as células primeiras vizinhas, A é a constante de 
troca em escala de d2. O segundo termo é a energia Zeeman associada ao campo externo aplicado 
H. O terceiro termo é a energia de anisotropia uniaxial, e o último é a energia magnetostática. Ms é 
a magnetização de saturação, 𝑚𝑚�𝑗𝑗 é a direção do momento magnético da j-ésima célula, K é a 
densidade de energia de anisotropia e  𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗 é a distância entre as células j e k em unidades de d. Os 
parâmetros que usamos para o Fe são: 𝐴𝐴 = 2.5 × 10−11 𝐽𝐽/𝑚𝑚, 𝐾𝐾 = 4.7 × 104𝐽𝐽/𝑚𝑚3, 𝑀𝑀𝑠𝑠 = 1.7 ×
106𝐴𝐴/𝑚𝑚 e para o Py: 𝐴𝐴 = 1.3 × 10−11 𝐽𝐽/𝑚𝑚, 𝐾𝐾 = 0, 𝑀𝑀𝑠𝑠 = 0.8 × 106𝐴𝐴/𝑚𝑚 e em ambos 𝑑𝑑 = 3𝑛𝑛𝑚𝑚. 
 Sendo as partículas de dimensões nanométricas, é impraticável descrever as fases 
magnéticas em termos dos momentos magnéticos de cada íon. O custo computacional é proibitivo. 
A prática usada na simulação dessas estruturas consiste em associar um grande número de spins em 
células cúbicas de dimensões convenientemente escolhidas para cada material.  
 As fases magnéticas são descritas em termos de momentos magnéticos de células de 
dimensões menores que o comprimento de troca do material ferromagnético. Os momentos 
magnéticos de cada uma das células que compõem o sistema de interesse (nanocilindros 
ferromagnéticos concêntricos (Fe) / (ɳ) / (Py)) são as unidades de simulação, em termos das quais é 
escrita a energia magnética. O processo de busca da estrutura de equilíbrio tem uma estrutura 
iterativa auto-consistente, em que as direções dos momentos magnéticos são ajustadas de modo a 
obter uma configuração em que o torque magnético é aproximadamente nulo, 0effm Hγ × ≈


 (dentro 

de uma precisão numérica aceitável) em todas as unidades de simulação. O torque é obtido do campo 
efetivo de cada célula, derivado do gradiente da energia magnética com respeito ao momento 
magnético, eff mH E= −∇ 


. 

 As fases magnéticas são calculadas a partir de um grande valor de intensidade de campo 
externo para alcançar a saturação da magnetização ao longo da direção do campo aplicado. A fase 
magnética remanescente é obtida reduzindo a intensidade do campo externo até H = 0.  

Figura 1: sistema de cilindros concêntricos núcleo-casca em (a) o campo externo perpendicular ao plano 
e em (b) o campo externo paralelo ao plano do nanoelemento. 

 

a)  b) 
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 Usamos dois meios de preparação para obter a fase magnética remanescente. Nós saturamos 
o sistema usando um grande campo externo ao longo da direção de anisotropia do Fe, ou ao longo 
da direção do eixo z, perpendicular à superfície do sistema núcleo- casca. A sequência de fases 
magnéticas e a fase remanescente pode ser diferente para o eixo Z e o eixo x, devido às propriedades 
intrínsecas do núcleo e da casca, bem como para o acoplamento dipolar do núcleo- casca. 
 
RESULTADOS 
 

O estado de remanência é uma função direta da geometria do nanoelemento ferromagnético. 
Ao variarmos as dimensões do sistema, diâmetro do cilindro de Py, espessura do separador (ɳ) e 
espessura da casca de ferro, percebe-se uma variedade de fases magnéticas, desde a magnetização 
uniforme, estado de vórtice, fases como estado de cebola e até outras fases intermediárias (Figura 
5). Nos mapas de spins mostrados nas figuras abaixo, o código de barra mostra, de acordo com as 
cores o ângulo de inclinação dos momentos magnéticos com o eixo z que é normal ao plano xy do 
nanocilindro. 

Primeiramente antes de discutirmos as fases magnéticas do sistema cilíndrico núcleo-casca, 
é interessante vermos algumas das principais fases magnéticas de cilindros de Py isolados e cascas 
cilíndricas de Fe isoladas (anéis). Nas Figuras 2 e 3 vemos alguns resultados das configurações 
magnéticas de cilindros de Py e cascas de Fe isoladas que compõem algumas das fases magnéticas 
do sistema núcleo-casca. 

Cascas cilíndricas de Fe (anéis) apresentam dois interessantes estados, no seu estado de 
remanência: o estado circular e o estado de cebola. O estado circular compreende a um estado de 
magnetização circular, semelhante a estados de vórtices em nanocilindros, mas sem conter um 
núcleo de vórtice. O estado de cebola é composto por duas partes com circulação em sentidos 
opostos, separados por um par de paredes de domínio: uma parede de domínio cabeça-a-cabeça 
numa extremidade e uma parede de domínio cauda-a-cauda na outra extremidade, para conceder 
circulações opostas nos dois ramos do estado de cebola.     

Vemos na Figura 2 abaixo algumas das fases magnéticas de um nanocilindro de Py isolado 
com 21nm de altura e o campo magnético externo é aplicado na direção do plano xy do cilindro, ou 
seja, paralelo ao plano do nanoelemento. Na Fig.2 a) temos o estado uniforme, como sendo a fase 
magnética remanescente onde os momentos magnéticos apresentam estar na mesma direção e estão 
parcialmente no plano do nanoelemento, em a) o diâmetro do Py = 34nm, vemos na Fig.2 b) a 
mesma fase magnética, mas para um diâmetro do Py = 42nm. Na Fig.3 c) e Fig.2 d) temos o estado 
de vórtice, com o diâmetro do Py = 66nm e Py = 90nm respectivamente 

 

 

Figura 2: Fases magnéticas de um cilindro de Py isolado com uma altura de 21nm e o campo externo aplicado paralelo ao plano xy. 
(a) temos uma fase tipo uniforme D = 34nm; (b) diâmetro interno do Py = 42nm apresenta o mesmo estado; (c) um estado vórtice 
com um diâmetro de Py = 54nm, a mesma fase vemos em (d) com um diâmetro Py = 90nm. A barra de cores mostra o ângulo do 
campo H com o eixo z, perpendicular ao plano da amostra. 

(a) (b) (c) (d) 

H // 
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Na figura 3, mostramos as principais fases magnéticas de uma casca de Fe isolada, onde foi 
fixado uma altura de 21nm e espessura da casca de Fe de 12nm, o campo magnético externo foi 
aplicado na direção x, eixo de anisotropia do Fe, paralelo ao plano da casca, em (a) temos uma fase 
com magnetização circular tipo vórtice, com um diâmetro interno de 36nm, em (b) vemos a mesma 
fase, no entanto, com um diâmetro interno de 42nm. Nas Fig.3 (c) e (d) obtivemos uma fase tipo 
cebola, para os dois casos, em (c) com um diâmetro interno de 66nm e em (d) um diâmetro interno 
de 90nm. O código de barras indica o ângulo de inclinação dos momentos magnéticos com relação 
ao eixo z.  

 

Figura 3: Fases magnéticas de uma casca de Fe isolada com uma altura de 21nm e espessura de 12nm. (a) diâmetro interno de 36nm; 
(b) 42nm; (c) 66nm e (d) um diâmetro interno de 90nm. A barra de cores mostra o ângulo com o eixo z, perpendicular ao plano da 
amostra. O campo externo paralelo ao plano do sistema núcleo-camda. 

  Como resultado para cascas de Fe isoladas em uma escala nanométrica, usando o percurso 
de campo no eixo x, observamos que com diâmetros internos menores surgem estados de vórtices e 
para diâmetros internos maiores, o estado de cebola é favorecido, já se usarmos o percurso de campo 
no eixo z observamos que a fase predominante é a fase tipo vórtice (Figura4), tanto para pequenos 
diâmetros internos quanto para grandes diâmetros. 
 

   
 Nos concentramos em investigar as diversas fases magnéticas do sistema núcleo-casca 
(Figura 1) com uma altura de 21nm e espessura de12nm fixas e variamos o espaçador (ɳ) de 0 até 
5nm de espessura, aplicamos um campo magnético na amostra de 10 kOe até a sua saturação, tanto 
na direção paralela ao nanoelemento quanto na direção perpendicular, em seguida foi analisado o 
seu estado de remanência onde H=0, e verificou-se que as fases magnéticas do sistema núcleo-
camada em sua maioria são controladas pelas fases magnéticas das cascas de Fe (Figuras 3 e 4), isso 
acontece devido ao Fe ter valores maiores de energia de magnetização, de troca e de anisotropia.  
Podemos observar que ao variarmos a espessura do separador (ɳ) surgem diversas novas fases, 
algumas são a combinação entre as fases intrínsecas de um núcleo de Py isolado e uma casca de Fe 
isolada, já outras emergem devido a interação dipolar entre os dois materiais. 

(a) (b) (c) (d) 

Figura 4: Fases magnéticas de uma casca de Fe isolada com uma altura de 21nm e espessura de 12nm. (a) diâmetro interno de 
36nm; (b) 42nm; (c) 66nm e (d) um diâmetro interno de 90nm. A barra de cores mostra o ângulo com o eixo z, perpendicular ao 
plano do nanoelemento. O campo externo perpendicular ao plano do sistema núcleo-casca. 

H // 

H ┴ 
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 Foram analisados dois casos para o sistema núcleo-casca, e construídos diagramas de fases 
magnéticas remanescentes com altura do nanocilindro de Py e espessura da casca de Fe fixas, e os 
parâmetros variados foram o diâmetro do núcleo cilíndrico e Py e espessura do separador (ɳ), um 
dos casos apresenta os resultados para as fases magnéticas do nosso sistema com a aplicação do 
campo paralela ao plano do sistema núcleo-casca e outro com a aplicação do campo perpendicular, 
em todos os casos com o espaçador ɳ em função do diâmetro do núcleo Py. As fases magnéticas nos 
diagramas de fases são na forma de: fase magnética da casca de Fe / fase magnética do núcleo de 
Py, (casca / núcleo). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Observando os dois digramas de fases magnéticas (Figura 5), primeiramente com o campo 
magnético aplicado na direção perpendicular ao plano do nanoelemento Fig.5 (a), notamos que de 
acordo com a Figura 4, no qual nós mostramos as principais fases de uma casca de Fe isolada com 
um campo magnético externo aplicado perpendicular ao plano da amostra, vemos uma grande 
semelhança, porque cascas de Fe isoladas com o campo externo ao longo do eixo z apresentam em 
sua maioria uma fase circular tipo vórtice, e olhando para o diagrama da Fig.5 (a) vemos que esta 
fase é a fase magnética predominante no  diagrama com o campo na direção z, que por sua vez 
apresentam uma fase circular tipo vórtice na casca de Fe e um vórtice no núcleo de Py. Analisando 
agora a Fig.5 (b) temos que a fase magnética predominante é um estado de cebola na casca de Fe e 
um domínio uniforme no núcleo Py, e vemos que para uma pequena espessura de η temos ainda a 
fase circular / vórtice, mas quando passamos de 1 nm de espessura da camada que separa os dois 
materiais praticamente não vemos mais a fase vórtice, e então começamos a presenciar a 
predominância da fase estado de cebola / uniforme.      
 Notamos que no nosso sistema de nanocilindros concêntricos acoplados núcleo-casca, ao 
aplicarmos o campo na direção perpendicular ao plano do nanoelemento, temos uma grande chance 
de nuclearmos um vórtice no núcleo de Py e um estado circular na casca de Fe com o mesmo sentido 
de rotação da magnetização do vórtice interno (Fig.5 (a)).  

Figura 5: Diagrama de fases magnéticas de η em função do diâmetro do núcleo cilíndrico de Py. Em (a) campo magnético 
aplicado perpendicular ao nanoelemento, em (b) o campo foi aplicado paralelo ao plano do nanoelemento. As fases magnéticas 
mostradas na legenda são: fase magnética da casca de Fe / fase magnética do núcleo de Py.  
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Podemos ver na Fig.6 algumas das fases magnéticas descritas nos diagramas da Fig.5, onde 
temos (núcleo Py) / (separador ɳ) / (casca de Fe) indicados na figura. O código de barra indica o 
ângulo de inclinação dos momentos magnéticos com relação ao eixo z.  

Considerando o sistema Py(60 nm)/ NM(3 nm)/Fe(12 nm) com 12 nm de altura, as Fig.6(a) 
e Fig.6(b) mostram o estado de remanência para as rotas de campo ao longo do eixo z (Fig.6(a)) e 
ao longo do eixo x (Fig.6(b)) são completamente diferentes. Para o campo aplicado ao longo do 
eixo z (Fig.6(a)) temos uma fase circular tipo vórtice na casca externa de Fe e um vórtice no núcleo 
cilíndrico de Py. Enquanto que para o campo aplicado ao longo do eixo x (Fig.6(b)) forma-se o 
estado de cebola na casca de Fe e um domínio uniforme no Py com a magnetização no plano.
 Comparando as Fig.6(b) e Fig.6(c), em ambos os casos o campo foi aplicado ao longo do 
eixo x, vemos que o simples fato de aumentarmos o diâmetro do núcleo Py(90 nm)/ NM(3 
nm)/Fe(12 nm) em Fig.6(c) também altera a fase magnética. Nesse caso, vemos que a fase magnética 
consiste de duas paredes de domínio na casca de Fe e um estado tipo C no cilindro de Py.  
 Por sua vez, comparando as Fig.6(a) e Fig.6(d), em ambos os casos o campo foi aplicado ao 
longo do eixo z, vemos que o simples fato de diminuirmos o diâmetro do núcleo Py(30 nm)/ NM(3 
nm)/Fe(12 nm) em Fig.6(d) também altera a fase magnética. Nesse caso, vemos que as fases que se 
formam são o estado tipo cebola na casca de Fe, enquanto o núcleo de Py fica um estado uniforme 
mas com uma pequena inclinação, dos momentos magnéticos, em relação ao plano. Por isso, o nome 
uniforme inclinado devido a inclinação dos momentos magnéticos com o plano. 

Figura 6: Fases magnéticas do sistema núcleo-casca: em (a) circular / vórtice; (b) estado de cebola / uniforme; (c) paredes de domínio 
/ tipo C; (d) estado de cebola / uniforme inclinado; (e) circular / espiral e (f) circular / perpendicular invertido. Campo magnético 
externo perpendicular ao plano do sistema núcleo-casca (H ┴), campo magnético paralelo ao plano do sistema núcleo-casca (H //).  
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Outro resultado que nos chama a atenção, para o caso da rota do campo ser o eixo z, é a 
comparação das Fig.6(d) e Fig.6(e), onde a diminuição da espessura do espaçador Py(30 nm)/ 
NM(1.5 nm)/Fe(12 nm) muda as fases que se formam, com relação à Fig.6(d), mas, retorna as fases 
que se formaram em Fig.6(a) quando as dimensões do núcleo e do espaçador eram o dobro. 
 E, por fim, em Fig.6 (f), para o caso da rota do campo ser o eixo z, o sistema Py(24 nm)/ 
NM(3 nm)/Fe(12 nm) temos um vórtice na casca de Fe e uma fase perpendicular invertido no núcleo 
de Py, onde os momentos magnéticos estão apontando em um direção que é perpendicular ao plano 
do sistema núcleo-casca e no sentido negativo do eixo z ou seja sentido invertido, com o campo 
externo aplicado na direção perpendicular ao nanoelemento.      
 Outro resultado bem interessante é o fato de que o acoplamento dipolar do sistema núcleo-
casca permite a nucleação de vórtices em cilindros de Py em dimensões menores comparado com 
as dimensões necessárias para a formação de vórtices em um cilindro isolado de Py. Para um cilindro 
isolado de Py formar um vórtice é necessário uma altura mínima de 12 nm (OLIVEIRA, et al, 2015), 
já usando o nosso sistema de cilindros concêntricos do tipo núcleo-casca conseguimos formar 
vórtices no núcleo em um sistema de 6 nm de altura, com o núcleo de Py de 42 nm de diâmetro e 
uma casca de Fe de 6nm de espessura separados por ɳ=1nm (Fig. 7), usando a rota do campo 
magnético externo ao longo do eixo-z. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO 
 
 A análise magnética do sistema núcleo-casca de nanocilindros acoplados mostra que é 
possível nuclear vórtices com diferentes parâmetros geométricos. Também vimos que dependendo 
também da rota de aplicação do campo externo estes parâmetros podem ser bem abaixo dos valores 
limiares para um cilindro de Py isolado. Os cilindros núcleo-casca podem ser de interesse para 
aplicações tais como, nanoosciladores de vórtices (DUSSAUX, et al, 2010; PRIBIAG, et al, 2007) 
ou para memorias magnéticas baseados em sistema de nanoanéis. (JAIN, et al, 2010; MURATOV, 
et al, 2009). Além disso, no sistema descrito aumentam-se os parâmetros de controle do estado de 
magnetização no nanoelemento possibilitando assim, um ajuste mais preciso para a formação da 
fase magnética desejada. 

Figura 7: Curva de magnétização para o campo magnético ao longo do eixo Z com uma alutra de 6nm Fe(6nm) / ɳ (1nm) / 
Py(42nm), para H=0 em seu estado de remancecia a fase correspodente é circular / vórtice.  
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CONFRONTANDO FUNÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO
ESTELAR COM DADOS OBSERVACIONAIS DO SATÉLITE KEPLER.

Maxsuel M. Fernandes de Lima  1; Hissa Medeios2; José Ronaldo P. da Silva3

RESUMO:

Um dos problemas fundamentais na Astrofísica é a determinação da distribuição da rotação estrelar.
Para  responder  como se  distribui  o  momento  angular  durante  a  formação estelar  e  como esse
momentum evolui  após  a  formação estelar  é  necessário  entender  a  distribuição  da  rotação das
estrelas no campo ou em um aglomerado. Ao longo de quase sete décadas, foram propostos vários
modelos para reproduzir a distribuição observacional da rotação estelar. Porém, até o presente o
problema encontra-se sem solução. Com lançamento dos satélites espaciais, foram disponibilizadas
medidas  de  períodos  rotacionais  sem  precedentes  na  história,  tanto  em  precisão  quanto  em
qualidade. Portanto, abre-se a oportunidade para um severo teste comparativo entre os diferentes
modelos propostos. No presente trabalho nós conduzimos um estudo estatístico para confrontar
duas diferentes funções de distribuição da rotação, para saber qual delas melhor descreve os dados
de  períodos  observacionais.  As  duas  distribuições  confrontados  foram  a  q-maxwelliana  e  a
distribuição  normal.  O trabalho  foi  realizado  com base  em uma  amostra  de  37.491  dados  de
períodos de rotação obtidos a partir de curvas de luz medidas pelo satélite Kepler. Como resultado
obtivemos que a distribuição desses períodos é melhor discrito por uma função de distribuição
normal.  Concluímos  que  as  estrelas  analisadas  apresentam  uma  tendência  geral  para  uma
determinado valor de rotação dependendo da idade, não havendo a incidência de caldas para baixos
períodos ou altas rotações nas distribuições observadas.

PALAVRAS – CHAVE: 

Astroestatística; Rotação Estelar;  Momentum Angular Estelar; Estrelas do Campo

INTRODUÇÃO

A rotação estelar é um dos parâmetros mais fundamentais da Astrofísica. Desde da formação
da estrela até sua extinção com tal, suas características como abaundâncias químicas, geração de
campo  magnéticos  e  consequente  perdas  de  massa,  brilho  e  estrutura  interna  são  diretamente
afetadas pela sua rotação. As estrelas apresentam uma grande variedade em rotação, que vai desde
~1km/s (estrelas do tipo M) até centenas de quilômetros por segundo (estrelas do tipo B com linhas
de emissão,  estrelas Be).  A rotação,  por  sua vez,  depende de vários  fatores  que influenciam o
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maxsuelfernandes19@gmail.com
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hissa.medeiros@gmail.com
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momentum angular estelar, desse modo constitui-se em um dos principais observáveis nos estudos
da evolução deste momentum.

O momentum angular de uma estrela passa por mudanças em todas as fases da sua evolução.
Durante a formação a estrela sofre ação de diversos mecanismos que interferem no  momentum
angular. No processo de contração da nuvem que dá origem a estrela o  momentum angular incial
não se conserva, durante a fragmentação da nuvem ocorre a redistribuiçõa assim como perdas de
momentum no transporte de energia cinética por turbulência e ejeção de massa (Königl 1991; Shu et
al. 1994). O acoplamento da estrelas com seu disco magnético atua desacelerando ou controlando a
rotação estelar e desse modo também contribui para mudar o momentum angular da estrelas récem
formada (Siess & Livio 1999; Machida et al. 2007). Após a formação ocorrem mudanças estruturais
que influeciam o momentum agular estelar como, por exemplo, o desacomplamento entre o núcleo e
a envoltória da estrela, assim como perdas de  momentum angular via vento estelar magnetizado
(e.g.,  Endal  &  Sofia  1978;  Kawaler  1988;  Bouvier  2008;  Scholz  2009;  Spada  et  al. 2011).
Posteriormente, alterações evolutivas como a expansão no ramo das gigantes contribuem modificar
o momento de inercia estelar, além dos fênomenos de dragagem  que redistribui internamente o
momentum angula da estrela. Todos esses mecanismos em alguma medida contribuem para tornar a
distribuição do momentum angular estelar um dos problemas mais complicados da Astrofísica. Esse
problema está fortemente relacionado à questão da distribuição da rotação estelar.

Há quase sete décadas questão de como rotação estelar esta distribuida vem sendo motivo de
discussão.  É  necessário  resolver  este  problema  para  que  possamos  responder  duas  questões
importantes. A primeira diz respeito a como se distribui o momentum angular de uma nuvem quando
ocorre sua fragmentação para formação de várias estrelas. A segunda procura a determinação das
leis  físico-estatísticas  que controlam essa distribuição e a posterior evolução do  momentum.  As
respostas  para  essas  perguntas  dependem do  conhecimento  sobre  a  função  de  distribuição  das
velocidades de rotação das estrelas. Desde os trabalhos pioneiros de Struve (1945) e Chandrasekhar
& Münch (1950), foram propostas várias funções de distribuição estelar. Uma delas foi a sugerida
por  Deutsch  (1970),  que  propôs  uma  distribuição  maxwelliana  para  as  rotações,  a  qual  foi
modificada  por  Soares  et  al. (2006)  com  base  na  mecânica estatística  não-extensiva  e  que  é
conhecida como função de distribuição  q-maxwelliana. Algumas tentativas que também merecem
destaques são a distribuição log-normal (Soderblom 1993),  a  distribuição exponencial  uniforme
(Jeffries 2007) e a distribuição no contexto da teoria do freio magnético (eg., Reiniers & Mohanty
2012). Até o momento não havia sido feito um confronto estatisticamente significante entre essas
funções  de  distribuição,  em  parte  porque  ainda  não  existia  uma  base  homogênia  com  grande
quantidade  de  medidas  de  rotação,  principalmente  para  baixas  rotações.  O  lançamento  dos
telescópios espaciais Kepler (Brown 2011) e CoRoT (Baglin et al 2006) possibilitou um acumulo de
medidas de períodos rotacionais de alta precisão como nunca visto na história da astronomia. Hoje
temos a disposição catálogos online contedo milhares de medidas de períodos rotacionais, e isso
abriu  a  oportunidade  para  confrontar  os  modelos  de  distribuição  de  rotação  em  uma  base
estatisticamente robusta. 

Nosso principal objetivo neste trabalho foi a realização de um teste estatístico para comparar
dois diferentes modelos de distribuição da velocidade de rotação utilizando uma amostra com mais
de  37.000  dados  de  períodos  rotacionais  medidos  com  alta  precisão.  Em  particular,  nós
confrontamos  e  analisamos  as  funções  de  distribuição  da  rotação  generalizada  no  contexto  do
formalismos  não-extensivo,  ou  q-maxwelliana  (Soares  et  al. 2006)  e  a  função  de  distribuição
normal. 
MATERIAL E MÉTODOS

Nossa amostra foi constituída por 37.491 dados de período orbital de estrelas do campo e na
sequência principal. Esses períodos foram obtidos a partir de curvas de luz observadas pelo satélite
Kepler  (Koch  et al. 2010) e disponibilizados na literatura através de três catálogos com acesso
público. O primeiro catálogo contem as medidas determinadas por Reinhold et al. (2013), contando
com 24.123 medidas de períodos rotacionais. Para selecionar apenas estrelas da sequencia principal,
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os  objetos  presentes  neste  catálogo  foram escolhidos  de  modo  que   log  g >  3.5,  onde  g é  a
aceleração gravitacional na superfície. Os períodos rotacionais foram limitados a valores superiores
a 0,5 dias para excluir da amostra as estrelas pulsantes. Também foram excluídas as estrelas com
períodos próximos do período orbital  de estrelas binárias conhecidas,  para evitar influencias na
rotação devido a efeitos de maré gravitacional. O segundo catálogo traz as medidas de períodos
obtidas  por  McQuillan  et  al. (2014)  e  apresenta  períodos  rotacionais  para  34.910  estrelas.  Os
períodos de rotação foram obtidos utilizando o método elaborado pela própria autora e que consiste
na  comparação  entre  as  curvas  de  luz  e  uma  função  de  correlação  cruzada.   Esses  autores
selecionaram apenas estrelas com períodos variando entre  0,2 e 70 dias para evitar excesso de
“falsos positivos”, ou seja, evitar confundir períodos devidos a outras causas senão que não fossem
a rotação estelar. Há ainda um limite adicional nesta amostra, haja visto que as estrelas selecionadas
apresentam temperaturas inferiores a 6.500K. Tal limitação foi imposta porque os autores estavam
interessados  apenas  nas  estrelas  com  envoltória  convectiva.  Também  foram  removidos  desta
amostras todos os objetos de interesse do Kepler, para evitar contaminação de estrelas com planetas.
O terceiro catálogo é constituido por 12.207 medidas  elaboradas  por Nielsen  et  al. (2013).  Os
períodos neste catálogo foram determinados a partir das curvas de luz utilizando um periodograma
do tipo Lomb–Scargle (Frandsen et al. 1995). Apenas estrelas com  log g > 3.4 e com um pico no
periodograma  quatro  vezes  maior  que  o  ruído  do  sinal  foram  selecionadas.   Para  evitar
contaminação da amostra por pulsadores, foi imposto um período de corte de 1 dia.  Um limite
superior  de 30 dias  também foi  assumido,  uma vez que o método utilizado não funciona para
períodos mais longos. Todos os objetos de interesse do Kepler foram removidos da amostra final
disponibilizada no catálogo.

As estrelas foram divididas em 228 grupos com intervalos de massa e idades definidos. Para
estimar a massa das estrelas utilizamos o índice de cor B-V e para estima as idades usamos as curvas
de girocronologia calibradas por Mamajek & Lynne (2008). A figura 1 apresenta a distribuição dos
períodos rotacionais em função do índice de cor, B-V, para as estrelas de nossa amostra. Os pontos
destacados respresentam as estrelas  dos  grupos considerados para análise.  Os limites inferior  e
superior  de  cada  grupo  estão  indicados  na  figura.  Após  separar  as  estrelas  por  grupo,  nós
produzimos  a  distribuição  de  probabilidade  para  cada  um  deles.  Foram  feitos  testes  de
unimodalidade em todos os grupos para evitar mistura de diferentes populações estatísticas. A estas
distribuições, nós tentamos ajustar as diferentes funções de distribuição propostas na literatura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A figura 1 apresenta o gráfico da distribuição do período de rotação em função do índice de
cor,  B-V, para as estrelas do campo e na sequencia principal. O intervalo de temperatura dessas
estrelas varia entre 4.045K, correspondente ao tipo espectral M0, e 7.305K, que equivale ao tipo
espectral A8. Observamos neste gráfico oque o período rotacional tende a decrescer com a massa e
com a temperatura efetiva (sentido inverso de B-V). Tal resultado era esperado, pois a rotação tende
a diminuir com a idade como prever a teoria da evolução do momentum angular estelar. A medida
que a estrela evolui diversos mecanismos contribuem para a redução do momentum angular, sendo o
freio magnético um dos principais mecanismos (Skumanich 1972; Kawaler 1988; Barnes 2003;
Irwin & Bouvier 2009). Como a rotação varia com a idade, massa e temperatura, sendo que estes
dois  últimos decrescem com o índice  de  cor  B-V,  nós  escolhemos um intervalo de  B-V muito
pequenos, 0,01, para minimizar os efeitos da variação da idade, massa e temperatura na rotação de
cada grupo. 

Para  cada  grupo  de  estrelas  nós  realizamos  um  teste  de  unimodalidade,  para  testar  a
homogeneidade dos grupo em termos de população de período e evitar misturas de distribuições de
probabilidade. O teste aplicado foi desenvolvido por Hartigan & Hartigan (2003) e consiste em
medir a bimodalidade da distribuição, caluculando a diferença máxima, sobre todos os pontos, entre
a função de distribuição empírica dos dados observado e uma distribuição normal que minimiza esta
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diferença máxima. Como resultado, obtivemos que todas as distribuições são unimodais dentro de
um intervalo de confiança de 95%, de modo que podemos afirma que apenas uma população de
estrelas, em termos de comportamento rotacional, está presente em cada um dos 228 grupos. A
figura 2 apresenta duas das 228 distribuições de períodos rotacionais para as estrelas em nossa
amostra. Estes gráficos foram escolhidos aleatoriamente.

Figura 1. Distribuição do período de rotação em função do índice de cor (B-V)0 a partir dos dados do Reinhold 2013.

Neste  trabalho  nós  confrontamos  a  função  de  distribuçião  generalizada  no  contexto  do
formalismo  não-extensivo,  conforme  proposta  por  Soares  et  al. (2006),  com  a  função  de
distribuição de probabilidade normal, ou gaussiana. Foram feitas diversas tentativas de ajustar a a
função generaliza. Para cada grupo foi utilizando um algorítimo de Gauss-Newton para minimizar a
soma dos quadrados dos resíduos (Bates & Chambers 1992).  Todos as tentativas de ajustes  da
função de distribuição q-maxwelliana feitas para os diferentes grupos que compõem nossa amostra
não foram bem sucedidas. Nenhuma das tentativas de ajuste apresentou convergência para valores
definidos de  q e  σ, mesmo quando foi aumentado o limite de tolerância da convergência de 10-5

para  0,1.  É  importante  lembrar  que  no  contexto  do  formalismo  não  extensivo,  o  parâmetro  q
presente  na  função   q-maxwelliana  é  interpretado  como  sendo  um parâmetro  de  memória  do
momentum angular inicial do grupo de estrelas (Silva  et al. 2013). O parâmetro  q está ligado a
preservação da  rotação  estelar,  sendo determinada pela  extensão  da  calda  na  direção das  altas
rotações.  O  fato  de  que  a  distribuição  dos  períodos  de  rotação  das  nossas  estrelas  não  serem
descritos por uma  q-maxwelliana não nos permite analisar a o grau de memória do  momentum
angular inicial que elas ainda possuem. Entretanto a mais importante observação que pode ser feita
é a de os períodos de rotação estelar talvez não seja descrito pela mecânica estatística não-extensiva.

As distribuições de probabilidade dos períodos rotacionais das estrelas do campo parecem
ser gaussianas. Nós aplicamos um teste de normalidade para determinar se os períodos das estrelas
em  cada  conjunto  poderia  ser  considerada  uma  variável  aleatória,  ou  seja,  se  poderiam  ser
modelados usando uma função de distribuição normal. O teste realizado foi o teste de normalidade
de Shapiro-Wilk (Royston 1995),  que utiliza como hipótese nula a afirmação de que os dados
analisados provêm de uma população distribuída segundo a função de distribuição normal. O teste
realizado  mostrou  que  a  hipótese  nula  é  aceita  com 95% de  confiança  para  todos  os  grupos.

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 536



Podemos portanto afirmar que os dados de período de rotação das estrelas do campo e da sequencia
principal  observadas  pelo  Kepler estão  distribuídos  segundo  um  distribuição  normal.  A
consequência dessa conclusão é a  de que para cada grupo existe uma tendência para um valor
central (o período médio), não havendo caldas para altas rotações.  Tal fato pode ser entendido
considerando  que  a   rotação  estelar  é  uma  função  do  tempo,  sendo  que  cada  grupo  numa
determinada idade tende ter uma rotação característica. Esse resultado reforça a base da teoria do
freio magnético, segundo a qual as estrelas vai perdendo monotonamente sua velocidade de rotação
durante sua permanência na sequencia principal (Skumanich 1972; Kawaler 1988).

Figura 01. Distribuição do período de rotação em função do índice de cor (B-V) a partir dos dados do Reinhold 2013.

Figura 2.  Gráficos  de densidade de probabilidade das  caixas  42 e 158  presentes no gráfico da figura 1.  No eixo
horizontal temos a rotação angular da estrelas em unidades de rotação solar.

CONCLUSÃO 

Neste trabalho nos utilizamos uma amostra contendo 37.491 dados de período de rotação obtidos a
partir de curvas de luz medidas pelo satélite Kepler. Nosso objetivo foi determinar qual dessas duas
distribuições pode melhor descrever a distribuição do período rotacional das estrelas do campo na
sequencia  principal.  As estrelas  foram segregadas  por  índice  de  cor  B-V em 228 grupos,  para
eliminar efeitos de correlação com a idade, massa e temperatura. Para cada grupo foi realizado um
teste de unimodalidade que deu resultados positivos, mostrando que os dados provem de uma única
população de períodos. As tentativas de ajuste da função de distribuição generalizada no contexto
do formalismo não-extensivo ou q-maxwelliana aos dados de período de cada grupo resultaram em
divergência entre o modelo e os dados. A distribuição desses períodos portanto não parecem seguir
uma distribuição do tipo q-maxwellian. Todos os grupos apresentaram resultados positivos para um
teste de normalidade, indicando que os períodos de rotação das estrelas estudadas estão distribuídos
segundo uma distribuição  normal. Este resultado mostra que, em cada idade, um grupo de estrelas
de massa semelhantes tendem a apresentar um valor de velocidade bem definido, sendo este o mais
provável valor de velocidade para tal grupo. Não há uma quantidade de estrelas estatisticamente
significante apresentando valores de velocidade destoantes dessa tendencia central em nenhum dos
grupos analisados.
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Degradação eletroquímica de cardanol usando ânodos dimensionalmente 

estáveis de diferentes composições 

 

Mateus Costa Medeiros1; Suely Souza Leal de Castro2; Maycon Janderson Rodrigues dos Santos3; Thiago 

Mielle Brito Ferreira Oliveira4. 

 

RESUMO: O processo de beneficiamento da castanha de caju resulta na produção de um 

grande volume de efluentes ricos em compostos fenólicos, que são de difícil biodegradação, 

podendo gerar sérios problemas de poluição e de saúde se descartados sem tratamento 

adequado. Neste sentido, a oxidação eletroquímica se destaca por não haver necessidade de 

adição de reagentes, uma vez que o próprio elétron funciona com reagente, gerando in situ 

agentes altamente oxidantes e não seletivos, como os radicais hidroxila (·OH). Assim, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho dos ânodos dimensionalmente estáveis 

(ADEs) na degradação eletrocatalítica de uma solução de cardanol, composto majoritário do 

efluente da indústria de beneficiamento da castanha de caju (IBCC). Para tal, foram avaliadas 

duas densidades de correntes (20 e 40 mA cm-2) e duas temperaturas (25 e 60 °C), sendo que 

a remoção do composto orgânico foi acompanhada por medidas do teor de carbono orgânico 

total (COT). A eficiência do método foi comprovada pela redução de 100% do COT após 2 

horas de eletrólise, quando a densidade de corrente de 20 mA cm-2 foi aplicada ao eletrodo de 

Ti/TiO2RuO2 em solução a 60 °C, obtendo-se um consumo energético de 8,83 kWh m-3.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Cardanol; Eletro-oxidação; Eletrocatálise e LCC. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O cajueiro (Anacardium occidentale L.), que pertence à família das 

Anarcadiáceas, é nativo do nordeste brasileiro, sendo também vastamente cultivado na Índia e 
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no leste da África (TREVISAN et al., 2006; USAID; DINDA B. et al.,1987). O caju, 

conhecido como fruto do cajueiro, não é fruto e sim um pseudo-fruto ou pedúnculo, que é 

suculento, carnoso, com a cor variando entre o amarelo e o vermelho. Ligada ao pedúnculo 

está a castanha de caju, um aquênio reniforme de cor castanho-acinzentada, o verdadeiro fruto 

do cajueiro (SOARES, 1986; LORENZI & MATOS, 2002).  

 Durante o processo de tratamento e obtenção da castanha de caju é extraído o 

liquido da casca da castanha de caju (LCC), que é constituído de compostos fenólicos de 

cadeia longa insaturada (KUMAR et al., 2002) e apresenta características físico-químicas 

peculiares, que lhes confere grande funcionalidade. O LCC é empregado na fabricação de 

uma variedade de produtos industriais, como cimento (MENON et al., 1985), tintas para 

pinturas, vernizes e uma importante aplicabilidade na indústria de polímeros 

(PARAMSHIVAPPA et al, 2001).  

 O LCC quando submetido a altas temperaturas (180 oC), como a utilizada durante 

o processamento industrial da castanha de caju, o ácido anacárdico sofre reação de 

descarboxilação convertendo-se a cardanol. Após a descarboxilação, o LCC natural passa a 

ser denominado LCC técnico, o qual apresenta em sua composição 60-95% de cardanol, 4-

20% de cardol, 0-22% de material polimérico e traços de 2-metilcardol (NEUMAN, 1985). 

 Entretanto, o processo de industrialização resulta na produção de um grande 

volume de efluentes ricos nesses compostos fenólicos, que são de difícil biodegradação, tendo 

persistência elevada no meio ambiente e podendo gerar sérios problemas de poluição se 

descartados sem tratamento adequado, além de serem potencialmente cancerígenos e 

mutagênicos (SOUZA, 2005). 

 Desta forma, é de fundamental importância o desenvolvimento de tecnologias de 

tratamento desses efluentes, de modo a reduzir a concentração dos compostos orgânicos 

poluentes para níveis aceitáveis para a sua disposição no meio ambiente ou para o seu reuso. 

 Dentre os métodos de tratamento de efluentes que vem se destacando nos últimos 

anos estão os processos eletroquímicos de oxidação avançada (PEOAs), que são sistemas que 

geram agentes oxidantes altamente reativos e não seletivos, como o radical hidroxila (OH), E 

= 2,8 V vs. EPH (MALATO et al., 2002). Estes processos têm sido usados no tratamento de 

matrizes contaminadas com compostos tóxicos e recalcitrantes, levando-os à formação de 

intermediários biodegradáveis e, muitas vezes, à total mineralização em um tempo reacional 

relativamente curto (GARCIA-SEGURA et al., 2012).  

 Vários materiais eletródicos têm sido utilizados em processos de degradação de 

contaminantes e dentre eles destacam-se os ânodos dimensionalmente estáveis (ADEs). Estes 
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eletrodos consistem de uma base metálica recoberta com uma fina camada semicondutora de 

óxidos de metais nobres, como RuO2 e IrO2 (GUERRINI e TRASATTI, 2006), apresentam 

sobrepotencial anódico reduzido, estabilidade dimensional, elevada área eletroquimicamente 

ativa e baixo custo de manutenção e consumo de energia (MOTHEO et al., 2000; SANTOS, 

2006). 

 Assim, esse trabalho consistiu em avaliar o desempenho dos ânodos de 

Ti/(RuTi)O2 e Ti/(IrRuTi)O2 na eletrodegradação de uma solução de cardanol, composto 

majoritário nos efluentes da indústria de beneficiamento da castanha de caju (IBCC), visando 

o futuro desenvolvimento de uma metodologia capaz de remover ou reduzir a concentração de 

poluentes do efluente real aos níveis aceitáveis para a sua disposição no meio ambiente ou 

para o seu reuso. Neste trabalho, os eletrodos serão denominados de eletrodo binário e 

ternário, respectivamente. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 O cardanol foi sintetizado no Laboratório de Produtos e Tecnologia em Processos 

da Universidade Federal do Ceará. A solução estoque foi preparada dissolvendo inicialmente 

o cardanol em etanol, para uma concentração de 30,4 g L-1. Em seguida, o mesmo foi diluído 

em Na2SO4 (0,05 mol L-1) em meio aquoso, obtendo uma concentração final de cardanol de 

30,4 mg L-1. Todos os experimentos foram realizados utilizando reagentes e soluções de grau 

de pureza analítica e água deionizada. 

 As eletrólises foram realizadas utilizando-se uma fonte geradora de corrente, 

modelo MLP-3305 da marca Minipa e as análises de carbono orgânico total (COT) foram 

realizadas usando-se vidraria comum de laboratório, por titulometria.  

 Os experimentos de eletrooxidação foram feitos em condições galvanostáticas, 

sob constante agitação, nas temperaturas de 25 o C e 60 oC, durante 6 horas de eletrólise para 

cada densidade de corrente aplicada (20 e 40 mA cm-2). A eficiência dos processos de 

degradação foi avaliada em termos de porcentagem de degradação. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Nas Figuras 1 e 2 encontram-se representadas as porcentagens de remoção de 

COT e o custo energético do processo em função do tempo de eletrólise da solução do 

cardanol à 25 °C, em duas densidades de corrente aplicada (20 e 40 mA cm-2), utilizando os 

ADE binário e ternário, respectivamente. Como pode ser observado, à medida que aumenta a 
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densidade de corrente de 20 para 40 mA cm-2, para ambos os eletrodos, há um aumento na 

remoção de COT, obtendo-se a mineralização completa após 4 horas de eletrólise quando o 

eletrodo binário foi utilizado, com uma densidade de corrente aplicada de 40 mA cm-2. O 

menor custo energético também foi obtido com este eletrodo binário. Por outro lado, quando o 

eletrodo ternário foi empregado a remoção não foi completa, independente da densidade de 

corrente aplicada.  

 

Figura 1 - Efeito da densidade de corrente aplicada sobre a remoção de COT e o custo energético do processo em 

função do tempo de eletrólise, quando o eletrodo binário foi utilizado (CE               COT               ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Efeito da densidade de corrente aplicada sobre a remoção de COT e o custo energético em função do 

tempo de eletrólise, quando o eletrodo ternário foi utilizado (CE              COT             ) 
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 Estes resultados indicam que a velocidade de degradação desse composto fenólico 

é maior quando a densidade de corrente é aumentada de 20 para 40 mA cm-2, o que pode ser 

justificado pelo maior número de radicais hidroxila gerados por unidade de tempo quando foi 

utilizada a maior densidade de corrente aplicada.  

 O efeito da temperatura sobre a taxa de remoção de COT também foi investigado. 

Nas Figuras 3 e 4 são apresentados as taxas de remoção de COT e o custo de energia 

demandado durante as eletrólises realizadas usando os eletrodos binário e ternário, 

respectivamente, em diferentes densidades de corrente aplicada (20 e 40 mA cm-2) e 

diferentes temperaturas (25 e 60 °C). Nota-se que o aumento de temperatura da solução 

eletrolítica tem um efeito significativo sobre a taxa de remoção de COT, independente da 

densidade de corrente aplicada ou do ânodo utilizado, sendo que o melhor desempenho foi 

obtido usando-se o eletrodo binário. Quando a temperatura foi aumentada para 60 °C, o tempo 

de mineralização completa foi reduzido de 4 para 2 horas de eletrólise, para ambas as 

densidades de corrente aplicada (20 e 40 mA cm-2) ao eletrodo binário. Usando o eletrodo 

ternário, o tempo necessário para a mineralização completa do composto orgânico foi de 5 e 3 

horas de eletrólise, quando as densidades de corrente aplicada foram de 20 e 40 mA cm-2, 

respectivamente.  

 Estes resultados mostram que a temperatura influencia significativamente na 

velocidade do processo de degradação eletroquímica do cardanol. Com o aumento da 

temperatura, há um aumento no grau de agitação das moléculas, fazendo com que ocorra um 

aumento da taxa de transferência de massa das substâncias do interior da solução para a 

superfície do eletrodo, favorecendo a eletro-oxidação do composto orgânico. De fato, as 

Figuras 3 e 4 mostram que o aumento de temperatura causou maior remoção de COT durante 

as fases iniciais dos processos de oxidação, indicando que a evolução de oxigênio não foi 

favorecida em temperaturas mais elevadas, quando a densidade de corrente foi mantida 

constante.  

 Por outro lado, comparando-se as densidades de corrente de 20 e 40 mA cm-2, 

mantendo-se a temperatura constante em 60 oC, observa-se que o tempo necessário para a 

mineralização completa não foi alterada (2 horas), o que indica que nesta temperatura, o 

aumento da densidade de corrente aplicada favoreceu a reação de evolução de oxigênio, em 

detrimento da oxidação do cardanol. Além disso, o uso do eletrodo binário nas condições 

experimentais de 20 mA cm-2 e 60 oC consumiu menos energia no processo de degradação 

(8,83 kWh m-3).  
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Figura 3 - Efeito da temperatura da solução eletrolítica sobre a remoção de COT e o consumo energético em 

função do tempo de eletrólise, quando a densidade de corrente aplicada ao eletrodo binário foi de (A) 20 mAcm-2 

e (B) 40 mA cm-2 (CE              COT             ) 
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Figura 4 - Efeito da temperatura da solução eletrolítica sobre a remoção de COT e o consumo energético em 

função do tempo de eletrólise, quando a densidade de corrente aplicada ao eletrodo ternário foi de (A) 20 mA 

cm-2  e (B) 40 mA cm-2 (CE              COT             ) 
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CONCLUSÃO 

 O eletrodo que apresentou o melhor desempenho na degradação eletroquímica 

do cardanol foi o ADE binário. Na temperatura de 25 °C, a solução foi completamente 

mineralizada em 4 horas de eletrólise à 40 mA cm-2. Na temperatura de 60 oC, o eletrodo 

consumiu menos tempo para remover completamente o COT (2 horas) e menos energia para 
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degradar o composto fenólico (8,83 kWh m-3). Vale destacar que o efluente real da IBCC é 

gerado entre 180 e 200 °C e, portanto, não é necessário gastos com energia para elevar a 

temperatura do efluente real para aplicar esse processo de tratamento. 
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DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO WEB 

PARA GERENCIAMENTO DE ATLAS DIGITAIS DO 

CÉREBRO (ATiNEU) 
 

Lucas Felipe da Silva1, José Elias de Oliveira da Costa2, Anderson Souz31, Wilfredo Blanco4 

 

RESUMO: Um Atlas Digital do Cérebro (ADC) pode ser constituído por sequências de 

imagens digitais de uma ou mais representações do cérebro. Os ADCs desempenham um 

papel muito importante para explorar a morfologia das regiões cerebrais. Recentemente, 

os ADCs incorporaram uma característica importante, que pode ser visto como 

contêineres, uma estrutura computacional capaz de integrar várias fontes de dados 

(imagens, dados genéticos, dados de funcionalidade e dinâmica/evolução no tempo entre 

outros) para descrever e compreender melhor o sistema nervoso central de espécies. 

Embora existem projetos internacionais muito bem conhecidos, nós não encontramos 

nenhum deles desenvolvido na América Latina, incluindo o Brasil. Este artigo apresenta 

a metodologia para a criação de ATiNEU, um sistema/ferramenta on-line para armazenar, 

gerenciar, visualizar e anotar imagens dos ADCs. O sistema combina as vantagens do 

banco de dados relacional altamente organizado e um aplicativo Web front-end. O banco 

de dados foi criado e gerenciado por MySQL. A interface da aplicação Web foi 

implementada com base no paradigma Model-View Controller (MVC) e usando HTML, 

CSS, PHP e JavaScript. As imagens foram armazenadas fora do banco de dados e para 

gerenciar eficientemente sua visualização, foram criadas copias com resolução diferentes. 

Através da ferramenta de anotação, as imagens podem ser graficamente anotadas (texto, 

pontos, linhas e regiões) e esta componente foi desenvolvido utilizando o elemento 

canvas do HTML5. A relevância deste trabalho é sustentada pelo facto de facilitar a 

coletar e compartilhar na rede (on-line) dados heterogêneos do sistema nervoso central. 

A ferramenta de anotação gráfica fornece para biólogos e neurocientista um instrumento 

flexível para executar diversas anotações. Neste contexto, acreditamos que este projeto 

será pioneiro na América Latina, não só para consolidar dados de sistema nervoso, mas 

também, e não menos importante, a criação de uma infraestrutura computacional para a 

manipulação de dados dos Atlas Digitais do Cérebro. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Atlas Digital do Cérebro, Banco de Dados, Aplicação Web, 

Visualização, Anotação Gráfica. 
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INTRODUÇÃO 

Entende-se como atlas o conjunto de representações gráficas, como, por exemplo, das 

estruturas cerebrais. Antes da era digital, os mesmos eram produzidos exclusivamente em 

papel. Porém ainda são os mais utilizados na área médica (Monteiro et al., 2006). Eles 

são um importante material de apoio aos treinamentos e revisões dos estudantes e 

profissionais da medicina, além de serem empregados nas exemplificações das estruturas 

do corpo humano e na redução do desgaste e insuficiência de peças anatômicas.  

Com o passar dos anos, surgiram os primeiros Atlas Digitais para o Cérebro 

(ADC) como ferramenta de apoio e uma nova forma de explorar a estrutura cerebral. 

Estes foram construídos, basicamente, a partir de sequências de imagens digitais neurais, 

representando aparências da estrutura cerebral. As imagens eram obtidas através de 

tomografias, ressonâncias magnéticas e outras técnicas de geração de imagem, que 

possibilitavam a captura e registro de séries de imagens de um sistema por completo ou 

regiões especificas. 

Este trabalho apresenta o processo de engenharia de software partindo da modelagem 

do banco de dados e da aplicação web, seguidos pelo desenvolvimento da ferramenta de 

gerenciando de imagens digitais neurais e dos subsistemas de mapeamento e anotações 

gráficas aplicados, até os resultados obtidos com o paradigma de orientação a objetos e 

abordagem MVC.  

A fim de descrever a sistematização do projeto que almeja oferecer aos 

neurocientistas e estudantes de neurociência uma ferramenta on-line simples e eficaz com 

um conjunto de funções que armazena realiza a listagem de imagens digitais neurais com 

colocações especificas para possíveis observações e anotações gráficas que irá 

proporcionar ao público alvo outrora citado uma nova forma de interagir com as imagens 

neurais de maneira atual, rápida e dinâmica. 

 

Trabalhos relacionados e definições preliminares 

Alguns trabalhos relacionados que podem ser mencionados são o Brain Explorer 2, um 

software desktop que possibilita a visualização em 3D da anatomia do cérebro humano, 

conjuntamente com dados de expressão gênica e o Scalable Brain Atlas, uma aplicação 

web que fornece serviços de visualização e navegação 3D interativa. 

Quanto às definições preliminares para o desenvolvimento de uma aplicação do 

gênero têm-se os seguintes pontos: 

O Cérebro: Localizado no sistema nervoso central, o mesmo realiza o 

monitoramento da maioria das funções de controle em um organismo. Segundo Júnior, 

(2009), "é a parte mais desenvolvida do encéfalo e ocupa cerca de 80% da cavidade 

craniana". 
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As fatias do cérebro: São produzidas tomando como base a técnica do corte 

histológico. Sendo necessário que o material seja submetido a um tratamento específico 

que o torne mais rígido o tecido cerebral e facilite o fatiamento do cérebro através da 

microtomia. Conforme (Júnior, 2009), o corte utilizado no fatiamento pode ser, de acordo 

com o plano de secção: Sagital, coronal ou transversal. 

Produção das imagens: Atualmente estão disponíveis várias técnicas que 

possibilitam a produção de neuroimagem, sendo as mais comuns, a tomografia 

computadorizada e a ressonância magnética. Entretanto, para que imagens sejam 

produzidas a partir das fatias do cérebro geradas pela microtomia, é necessário a 

utilização de técnicas em conjunto com equipamentos como microscópios. De acordo 

com (Timm, 2005), podemos citar a Microscopia Óptica: Produz imagens com uma 

resolução obtida na ordem de 0,2 micrômetros e, podendo ampliar a imagem produzida 

em até 100 vezes. E também a Microscopia Eletrônica que produz imagens com resolução 

que podem se ampliar em 150.000 vezes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Utilizando-se dos conceitos da engenharia de software foram levantados os requisitos do 

sistema, construídos os diagramas que representam e auxiliam a identificação das 

características, comportamento e funcionalidades do software, ou seja, os diagramas 

gerados, segundo (Sommerville, 2003), “[...] são ilustrados graficamente no modelo de 

arquitetura de sistema que fornece, ao leitor, uma visão geral da organização do sistema.”. 

Banco de dados e ferramentas utilizadas 

O MySQL foi o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) escolhido para a 

realização deste trabalho, por ser o banco de dados de código aberto mais popular do 

mundo e em constante evolução, ser multiplataforma e também em ser compatível com 

diversas linguagens de programação como PHP, Java, C, C++ e outas, Oracle (2011). 

O BrModelo foi a ferramenta CASE brasileira selecionada para auxiliar na 

modelagem de dados.  

O MySQL Workbench consiste em um software disponível sob licença GNU e 

desenvolvida pela Oracle Corporation. Esta ferramenta visual foi escolhida para auxiliar 

na modelagem de dados por apresentar recursos que permitem projetar, isso inclui a 

construção da estrutura do banco de dados graficamente e a geração de código SQL. 

O Astah Community foi a ferramenta escolhida para modelagem de dados Unified 

Modeling Language (UML), possibilitando representar graficamente os diagramas 

necessários para o melhor entendimento do processo de desenvolvimento da aplicação 

web. 
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Modelagem do banco 

O banco de dados pode ser modelado em vários níveis de abstração. Seguindo uma escala 

decrescente de abstração, tem se o modelo que servirá para exemplificação da 

organização do banco de dados para o usuário até um modelo de dados direcionando para 

um profissional capacitado com informações mais detalhadas do banco. 

Na etapa de modelagem da aplicação utilizou-se dos recursos oferecidos pela 

UML, que de acordo com (Silva e Videira, 2001) “é uma linguagem gráfica cujo objetivo 

principal é promover e facilitar a comunicação entre um grupo variado de 

intervenientes.”. 

A abordagem adotada para o desenvolvimento foi à orientação por objetos, onde 

segundo (Silva e Videira, 2001), “[...] o mesmo conceito base é utilizado ao longo de 

todas as fases do processo, promovendo a reutilização e o encapsulamento da informação, 

e facilitando a manutenção.”. 

Neste trabalho utilizam-se as seguintes notações: 

 Diagrama de casos de uso; 

 Diagrama de classes. 

A partir dos diagramas citados acima se tem uma visão mais ampla das 

necessidades básicas, tanto lógica quanto estrutural do sistema, ou seja, partindo dos 

conceitos é possível identificar a estrutura, relações, comunicações e outros componentes 

do software. 

 

Diagrama de Classes 

O diagrama de classes possibilita a especificação dos componentes do software e suas 

relações, modelando a estrutura do sistema no paradigma orientado por objetos.  

As situações mais comuns da utilização do diagrama de classes, segundo (Silva e 

Videira, 2001) são: 

 Na modelagem do vocabulário de um sistema; 

 Na modelagem das colaborações simples e; 

 Na modelagem do desenho de um esquema de uma base de dados. 

O diagrama representado na imagem (Figura 2) traz uma representação das classes 

que serão utilizadas na aplicação Web, assim como os principais métodos e variáveis 

necessárias para o funcionamento do front-end. 
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Figura 1: Diagrama de classes da aplicação web.  

 

A Figura 1, apresenta tanto os componentes da parte de registro e visualização do 

sistema, como também apresenta os componentes que formam o subsistema de anotações 

integrados as imagens dos atlas armazenadas no sistema. 

Armazenamento das imagens em diferentes tamanhos  

O alto volume de imagens descartou a utilização de apenas um diretório para armazenar 

os arquivos, sendo necessária a utilização de uma organização encontrada no sistema de 

diretório hierárquico. 

"A maioria dos sistemas de arquivos modernos suporta um sistema hierárquico de 

diretórios, no qual os diretórios podem ter subdiretórios e estes podem ter subdiretórios 
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ad infinitum". (Tanenbaum, 2009). Sendo assim, neste trabalho o sistema de diretórios 

hierárquico possui apenas três níveis (Figura 3). 

 

Figura 2: Sistema de diretórios hierárquico com três níveis. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A aplicação web, intitulado ATiNEU, foi desenvolvida utilizando-se da abordagem MVC 

com a linguagem PHP para a construção de páginas Web dinâmicas. Um banco de dados 

foi construído com MySQL como SGBD. Para mostrar os dados nos navegadores, a 

linguagem de marcação HTML foi usada, assim como os recursos oferecidos pelo 

“framework” BootStrap na formatação da aplicação web. 

A Figura 3 mostra a tela inicial da aplicação web desenvolvida, nela encontra-se 

um menu com acesso aos atlas cadastrados, um campo de busca e o link para realizar o 

“login” e dar acesso à área administrativa da ferramenta de apoio. 

 

Figura 3: Tela inicial do ATiNEU. 
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A Figura 4 representa a visualização das informações do atlas e das fatias do 

cérebro que o compõe com seus respectivos dados ao lado da imagem neural. 

.

 

Figura 4: Visualização das imagens do atlas. 

 

A Figura 5, mostra o funcionamento administrativo do atlas, onde é possível 

realizar upload de novas imagens, listagem das imagens cadastradas em modo lista ou 

slide, edição ou exclusão do atlas e exclusão das imagens cadastradas. É apresentada 

também a ferramenta lápis o qual redireciona o administrador para uma página de 

anotações para a imagem escolhida. 
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Figura 5: Tela de gerenciamento do atlas com exibição das imagens em modo lista. 

 

O sistema possui uma ferramenta para marcação e anotações nas imagens do atlas 

gerenciadas pelo administrador, proporcionando destacar detalhes relevantes nas imagens 

digitais neurais para futuros estudos, uma vez que todas observações realizadas são 

registradas no banco de dados. 

A ferramenta de anotações encontrar-se disponível em cada imagem do atlas que 

está sendo visualizada, possibilitando o acesso ao sistema de anotações presente no 

ATiNEU. 

Na área de anotações será disponibilizada ao administrador um menu onde se 

encontrará os links para realizar as anotações na imagem escolhida. Dentre as opções têm-

se: point, line e region.  

Uma vez escolhido o modo da ação a ser realizada, o administrador poderá realizar 

as marcações e inserir as anotações onde em segundo plano ocorre alguns cálculos 

dependendo do tipo de anotação como: 

Point: calcula as coordenadas do ponto e a densidade da imagem nesse ponto; 

Line: calcula as coordenadas dos dois extremos da linha e a distância entre eles; 

Region: calcula as coordenadas de cada linha que compõem essa região, o 

perímetro, a área, a densidade média, mínima e máxima dessa região. 

A Figura 6, mostra a tela de anotações onde a imagem escolhida para anotações e 

carregada em um campo de edição juntamente com as anotações que já foram realizadas 

nessa imagem. É disponibilizado também os três tipos de anotações e uma lista das 

anotações já pertencentes à imagem para edição. 
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Figura 6: Tela do Sistema de Anotações. 

 

Após a inserção de uma anotação a mesma pode ser editadas pelo administrador e uma 

função interessante que o sistema disponibiliza é a possibilidade de modificar algumas 

características da anotação como: color, ticks e thickness com uma pré-visualização em 

tempo real, evitando que o administrador possa visualizar o resultado das alterações 

efetuadas apenas quando as mesmas forem salvas.  

A Figura 7, representa a tela de edição de anotações do tipo region do atlas, onde 

é apresentado as coordenadas da region, o perímetro, a área, a densidade média e as 

densidades máxima e mínima. É apresentado também um bloco de anotações e opções de 

modificação de color, ticks e thickness. 
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Figura 7: Tela de Edição de Anotações. 

 

CONCLUSÃO 

Este artigo apresentou algumas definições preliminares para compreensão do processo de 

construção do ADC, das etapas de engenharia de software envolvidas na modelagem do 

banco de dados, ferramentas utilizadas e os resultados obtidos com o desenvolvimento da 

aplicação web para gerenciar Atlas Digitais do Cérebro, intitulado ATiNEU. 

Diante de todas as dificuldades encontradas foi possível avançar cada etapa em 

busca de uma aplicação que proporcionasse aos profissionais e estudantes de neurociência 

uma ferramenta simples, prática que resulte no suporte necessário para as mais 

diversificadas exigências desse público, substituindo os antigos atlas impressos por um 

atlas de imagens neurais moderno, eficiente e eficaz que armazena todas as informações 

de forma rápida e segura para futuras consultas otimizadas e amigáveis por seus usuários. 

Além de todas vantagens ambicionadas, o projeto ATiNEU também contribuiu 

para uma melhor formação e aquisição de conhecimento dos seus envolvidos, uma vez 

que o projeto abrange diversas áreas de conhecimento e também utilização de tecnologias, 

tais como, a Orientação a Objeto, o padrão MVC, Banco de Dados, Desenvolvimento 

Web, entre outros. 
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Determinação da Acidez, Basicidade e Condutividade nas 

Águas Utilizadas nos Laboratórios de Ensino do Curso de 

Química da UERN. 

 

Mikaele Oliveira de Souza1;; Lucas Costa do Nascimento2; Bergson da Cunha 

Rodrigues3 

 

RESUMO: Essa pesquisa teve como objetivo medir o pH e a condutividade 

elétrica das águas de abastecimento e destilada que são utilizadas nos 

Laboratórios de Ensino Geral I e Geral II da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte-UERN. As coletas foram feitas em quatro pontos de água de 

abastecimento e um ponto de água destilada, entre os meses de Fevereiro a 

Julho de 2015.  Os parâmetros foram medidos por meio do método 

condutimetrico.  As amostras foram coletadas em triplicatas, e em seguida foi 

calculou-se a média aritmética simples. Verificou-se ao medir os valor do pH e 

da condutividade elétrica das águas(abastecimento e destilada) que à pouco 

variação entre os meses que foram realizada as analises, estando dentro do 

indicado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, na 

RESOLUÇÃO N°430, de 13 de Maio de 2011 em relação ao pH, e também 

dentro da variação estimada da condutividade elétrica.  

PALAVRAS-CHAVE: Água; pH; condutividade; CONAMA e Laboratórios.   

INTRODUÇÃO 

          A água é de vital importância para a vida de seres humanos, animais e 

plantas, cerca de 60% a 75% de água estão presentes no corpo de um ser 

humano adulto. Os processos metabólicos ocorrem em sua presença de 

maneira direta ou indireta. Desempenha funções fisiológicas fundamentais 

como dissolução e diluição de todos os componentes que entram no organismo 

ou que permanecem como constituintes celulares (RODRIGUES, 1995). Pode 

ser encontrada nos três estados físicos solido, liquido e gasoso.   
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Central, UERN, email: mikaeli_1992@hotmail.com 
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UERN, email: lucas_contato@outlook.com  

3 Docente do Departamento de Licenciatura em Química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus 

Central, UERN, email: bergson2101@hotmail.com 
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    Nenhum outro solvente nas condições normais de temperatura e pressões 

na superfície do Planeta apresenta propriedades biológicas essenciais, como 

aquelas reconhecidas na água (RODRIGUES, 1995). É considerada o solvente 

universal, capaz de dissolver moléculas polares, possui essa capacidade por 

ser uma molécula polar (H2O) o elemento Oxigênio apresenta carga parcial 

negativa e os dois Hidrogênios cargas parciais positivas.   

     Dependendo da temperatura a água pode adotar dois comportamentos 

peculiares, contração e dilatação. A contração ocorre quando a água for 

aquecida a partir de 0° a 4° C, acontece o rompimento das ligações de 

Hidrogênio, ocasionando uma aproximação das moléculas da água. A dilatação 

ocorre quando a temperatura é acima de 4° C, provocando uma agitação que 

afasta as moléculas.   

     Sendo utilizada de diversas maneiras e em muitas áreas, como na área 

agrícola, industrial e na produção de energia. É compreensível que em função 

do uso das águas, sejam requeridas características qualitativas e quantitativas 

diferentes para cada caso. Em outras palavras, as exigências, quanto ao grau 

de pureza absoluta ou relativa, variam com o emprego que será feito da água 

(RODRIGUES, 1995). A água de abastecimento (água das torneiras) é utilizada 

nos laboratórios, mas, não é pura o suficiente para ser utilizada em alguns 

processos químicos analíticos, que são de alta precisam. A impureza 

apresentada pela a água de abastecimento interfere em resultados obtidos no 

final dos experimentos. Qualquer que seja o uso que se faça, a água constitui-

se de uma solução diluída de inúmeros elementos e compostos sólidos, 

líquidos e gasosos, em proporções diversas (RODRIGUES, 1995).  

      A presença de íons na água altera o pH (potencial hidrogeniônico) que 

deveria ser neutro, tornando-a ácida ou básica, segundo a teoria de Arrhenius, 

a presença de H+ torna a água ácida e de OH- que a torna básica, onde valores 

iguais a 7 são neutros, abaixo são ácidos e acima são básicos, numa escala de 

0 a 14. O pH é considerado um parâmetro importante, haja vista a influência 

que tem sobre o equilíbrio de certas substâncias presentes na água, tais como 

amônia, gás sulfídrico, cloro e alguns metais (BOYD e TUCKER, 1998) apud 

(VINATEA et al., 2006), e até mesmo sobre as condições fisiológicas do 

camarão (LEMONNIER et al., 2004) apud (VINATEA et al., 2006). O pH do solo 

também é responsável por uma série de reações químicas, que certamente 

afetam a qualidade da água (BOYD, 1990) apud (VINATEA et al., 2006). Esses 

mesmos íons também interferem na condutividade elétrica da água, 

propriedade que varia com a concentração total de moléculas ionizadas   
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dissolvidas na água, com a temperatura, mobilidade das cargas elétricas, a 

valência dos íons e as concentrações real e relativa de cada íon, onde a 

presença de íons metálicos contribui para o transporte de cargas no meio 

aquoso.   

     O objetivo desse trabalho é verificar os valores do pH e da condutividade 

elétrica, entre os meses de Fevereiro a Julho de 2015, das águas de 

abastecimento e destilada utilizadas nos Laboratórios de Ensino da UERN.  

MATERIAL E MÉTODOS 

    As amostras foram coletadas em quatro pontos de água de abastecimento e 

um ponto de água destilada utilizadas nos Laboratórios de Ensino Geral I e 

Geral II da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, em 

meados dos meses de Fevereiro a Julho de 2015. Os materiais utilizados na 

analise foram: 

 15 Béqueres de 50mL 

 1 Béquer de 500mL 

 1 Piseta com Água Destilada 

 1 Piseta com Água Deionizada 

 1 Condutivimetro, PCSTestr 35 Multi-Parameter  

 1 Destilador, Quimis 

       As analises foram realizadas no Laboratório de Ensino Geral II da UERN, 

utilizando-se o método condutimetrico, pois é um método analítico seguro e 

preciso. O condutivimetro utilizado foi o aparelho PCSTestr 35 Mutli-Parameter 

(portátil), da marca Waterproof, visor digital, um eletrodo de vidro, sensor de 

temperatura auto ajustável. O mesmo tem capacidade de medir os seguintes 

parâmetros: pH, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos (TDS) e  

salinidade, apresentando uma precisão de três algarismos significativos. Esse 

aparelho foi calibrado de acordo com as especificações do fabricante, 

utilizando-se de soluções padrões de pH=4 e pH=7. A analise foi feita dentro 

dos parâmetros adequado sendo o eletrodo do aparelho totalmente submerso 

na amostra sem deixar que tocasse as bordas e lavado com água deionizada 

após cada submersão nas águas de abastecimento e destilada. A temperatura 

do ambiente durante a analise foi monitorada através do aparelho utilizada.    

    A amostragem tem finalidade de selecionar uma porção significativa para 

analise, com intuito de mostrar resultados que representem o universo de 

interesse, sendo um campo importante na estatística, é de grande ajuda em 

pesquisas cientificas. As amostras de água foram colocadas em béqueres e 

antes do procedimento de coleta, os mesmos foram lavados com água 
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destilada. Após esse estágio, lavados em triplicata com a água que seria 

analisada. Utilizou-se esse processo para uma maior precisão dos resultados 

obtidos posteriormente. O equipamento usado, condutivimetro, possui um 

milivoltímetro com uma escala que converte do potencial elétrico em pH. Os 

valores do pH e da condutividade elétrica da água foram medidos e calculou-se 

sua media aritmética simples.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

   Segundo a CONAMA, na RESOLUÇÃO N°430, de 13 de Maio de 2011, o pH 

dos efluentes, as águas de abastecimento, deve ser entre 5,00 e 9,00. Na 

Figura 1, foi obtido os seguinte valores do pH, sendo as amostras I, II, III e IV 

água de abastecimento e a amostra V água destilada, no mês de Fevereiro. 

Figura 1: Média dos valores do pH das águas (abastecimento e destilada) dos Laboratórios de 

Ensino da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

   É possível observar que os valores das águas de abastecimento, se 

mantiveram próximos, todos entre 8,29 a 8,42, e dentro do valor estimado pela 

CONAMA. A amostra de água destilada apresentou pH=6,86, próximo do valor 

neutro (pH=7,00). A água destilada passa por um processo de retirada de íons, 

por meio do destilador. A água de abastecimento também passa por vários 

processos, na estação de tratamento, como por exemplo: filtração, fervura, 

destilação, floculação, cloração entre outros, ate ser distribuída à população. A 

água destilada que foi analisada é provinda dos pontos de água de 

abastecimento dos laboratórios de ensino da UERN. A condutividade elétrica 

da água destilada deve variar de 0,50 a 3,00µS/cm.  
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Figura 2: Média dos valores da Condutividade Elétrica das águas (abastecimento e destilada) 

dos Laboratórios de Ensino da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

    Nos valores da condutividade elétrica da água, observou-se que a 

condutividade das amostras de água de abastecimento mantiveram-se 

próximos, com máxima de 908,66µS/cm e mínima de 905,66µS/cm. A amostra 

V, água destilada, apresentou uma condutividade baixa, na Figura 2, de 

3,57µS/cm, que era previsível, pois a baixa presença de íons em seu meio. 

Figura 3: Média dos valores do pH  das águas (abastecimento e destiladas) dos Laboratórios 

de Ensino da Universidade do Rio Grande do Norte. 

Figura 4: Média dos valores da condutividade elétrica das águas (abastecimento e destilada) 

dos Laboratórios de Ensino da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
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Figura 5: Média dos valores  do pH  das águas (abastecimento e destiladas) dos Laboratórios 

de Ensino da Universidade do Rio Grande do Norte. 

Figura 6: Média dos valores da condutividade elétrica das águas (abastecimento e destilada) 

dos Laboratórios de Ensino da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

    No mês de Março, Figuras 3 e 4, e no mês de Abril, Figuras 5 e 6, 

mantiveram-se valores próximos ao mês de Fevereiro, máxima de pH=8,53 e 

mínima de pH=8,42 em Março, máxima de pH=8,30 e mínima de pH=7,83 no 

mês de Abril.  A amostra V (água destilada), de ambos os meses apresentou 

um valor próximo de 7,00. Houve diminuição no valor da condutividade elétrica 

em comparação com o mês anterior a Março. Em Março, máxima de 402,66 

µS/cm e mínima de 397,33µS/cm, em Abril, máxima de 359,66µS/cm e mínima 

de 357,00µS/cm, para água de abastecimento. Na amostra V de cada mês, o 

valor da condutividade foi menor do que em Fevereiro, mas se mantiveram 

próximos entre Março e Abril, 1,51µS/cm e 1,30µS/cm, respectivamente, 

ambos dentro do taxa de variação da condutividade elétrica da água destilada.  

      No mês de Maio, Figura 7, o pH das águas de abastecimento(amostras 

I,II,III e IV) mantiveram-se com níveis próximos aos dos meses anteriores, 

máxima de pH= 8,21 e mínima de pH=7,97. 
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Figura 7: Média dos valores do pH  das águas (abastecimento e destiladas) dos Laboratórios 

de Ensino da Universidade do Rio Grande do Norte. 

 

Figura 8: Média dos valores da condutividade elétrica das águas (abastecimento e destilada) 

dos Laboratórios de Ensino da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

      Enquanto a amostra V(água destilada) apresentou um aumento comparado 

aos meses anteriores, que eram próximos a 7,00, no mês de Maio o pH da 

quinta amostra foi de 8,07, um pH muito básico para uma água destilada. Na 

condutividade elétrica de Maio as amostras de água de abastecimento tiveram 

a máxima de 372,33µS/cm e mínima 362,00µS/cm, semelhante aos meses 

anteriores, Figura 8.  Como houve aumento no pH da água destilada,  logo, a 

condutividade elétrica também aumentou, foi de 1,30µS/cm no mês de Abril 

para 46,70µS/cm em Maio, valor muito acima dos meses antecessores, 

segundo a CONAMA, na RESOLUÇÃO N°430, de 13 de Maio de 2011, o pH 

dos efluentes, as águas de abastecimento, deve ser entre 5 e 9, e o valor da 

condutividade elétrica da água deve variar entre 0,50 µS/cm a 3,00µS/cm.  

      Na Figura 9, observou-se que em Junho os valores do pH das águas de 

abastecimento, com máximo de 8,69 e mínimo de 8,19, mantiveram-se 

próximos dos mês anteriores.  
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       Na Figura 8, a amostra V apresentou o pH de 8,87, ainda mais básico do 

que o mês de Maio. Na Figura 10, a condutividade elétrica das amostras I,II,III 

e IV  de Junho, com máxima de 377,33µS/cm e mínima de 374,33µS/cm. A 

água destilada do mês de Junho apresentou uma condutividade de 

68,30µS/cm, muito maior do que no mês anterior. 

 
Figura 9: Média dos valores do pH  das águas (abastecimento e destiladas) dos Laboratórios 

de Ensino da Universidade do Rio Grande do Norte. 

 
Figura 10: Média dos valores da condutividade elétrica das águas (abastecimento e destilada) 

dos Laboratórios de Ensino da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

      No mês de Julho, Figura 11, o pH das águas de abastecimento seguiu o 

padrão que foi visto desde de Fevereiro, com máxima de 8,52 e mínima de 

8,41. O pH da amostra V(água destilada) apresentou o valor de 8,53, próximo 

do pH do mês de Junho.  
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         Com máxima de 383,66µS/cm e mínima de 365,66µS/cm, na Figura 12, a 

condutividade elétrica das águas de abastecimento, assim como o pH, 

continuou com valores próximos dos meses anteriores a Junho. Houve 

diminuição no valor da condutividade elétrica na amostra V, foi de 68,30µS/cm 

no mês de Junho para 15,60µS/cm em Julho.   

      O aumento, tanto da condutividade quanto do pH, nos últimos 3 meses 

(Maio, Junho e Julho) pode ter ocorrido devido a saturação da resina trocadora 

de íons, apresentado no destilador do Laboratório de Ensino da UERN. Essas 

resinas são responsáveis pela troca de íons contaminantes por íons inertes à 

solução, um processo químico. Podem liberar íons hidrogênio e sódio (cátions) 

ou hidroxilas (ânions), e também retirar esses mesmos íons da solução.    

 
Figura 11: Média dos valores do pH  das águas (abastecimento e destiladas) dos Laboratórios 

de Ensino da Universidade do Rio Grande do Norte. 

Figura 12: Média dos valores da condutividade elétrica das águas (abastecimento e destilada) 

dos Laboratórios de Ensino da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
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    Verificou-se os valores da condutividade elétrica e do pH das águas de 

abastecimento e destilada, que são utilizadas nos Laboratórios de Ensino da 

UERN, entre o mês de Fevereiro a Julho de 2015, foi possível observar que 

houve pouca variação em ambos os parâmetros nas águas de abastecimento, 

exceto em Fevereiro que apresentou a maior condutividade elétrica entre os 

meses que ocorreram as analises, todos os meses estiveram dentro do que é 

indicado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente(CONAMA), na 

RESOLUÇÃO N°430, de 13 de Maio de 2011  em relação ao pH, que deve ser 

de 5,00 a 9,00. Nos 3 primeiros meses(Fevereiro, Março e Abril) o valor da 

condutividade elétrica da água destilada esteve dentro do esperado que é 0,50 

a 3,00µS/cm, apenas nos 3 últimos meses(Maio, Junho e Julho) houve um 

relativo aumento tanto no pH quanto na condutividade elétrica, pH=8,07 e 

46,30 µS/cm no mês de Maio, 8,87 pH e 68,30µS/cm em Junho e em no mês 

de Julho foi de pH=8,53  e 15,60 µS/cm. . 
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RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi comparar qual método seria o mais 

eficaz na extração do material lipídico (ML) da escuma, realizar a transesterificação in 

situ tradicional com a escuma e por fim realizar a transesterificação in situ com o 

auxílio do micro-ondas. As amostras da escuma foram coletadas na estação de 

tratamento de esgotos da CAERN do baldo em Natal-RN, após coletadas as amostras 

passaram por um processo de purificação e posteriormente foi estudado o método de 

extração do ML mais viável. A escuma passou pelo processo de desidratação e em 

seguida foi realizada a reação de transesterificação com a mesma, usando como 

catalisador o ácido sulfúrico, a escuma como matéria prima, etanol e hexano,  após 

colocar-se  a mistura em um balão de fundo chato, a mistura foi submetida a uma 

temperatura de 70 °C por 4 horas e agitação constante, em seguida o material foi levado 

a um funil de decantação e separado solvente de material extraído, por fim o biodiesel 

obtido foi levado a estufa para eventual separação de solvente presente no meio. A 

reação realizada com auxílio do micro-ondas foi feita com as mesmas quantidades de 

materiais sendo que para o catalisador foi-se usado uma menor quantidade, sendo que a 

mistura ficou sob agitação e aquecimento por apenas 30 minutos. Após a extração foram 

feitas as análises de caracterização, por análises térmicas TG e DTG. O modelo do 

equipamento utilizado é o analisador térmico marca STA 449F3-Júpiter. A escuma 

desidratada apresentou melhores resultados de extração do ML, tendo assim um melhor 

rendimento, sendo o método de Bligh&Deyer  com maior eficiência na extração do ML 

dentre os métodos aplicados. O método de transesterificação in situ com a catalise acida 

foi realizada com sucesso, esta técnica de extração se mostra eficaz na conversão da 

escuma em biodiesel. 

 

 

PALAVRAS CHAVES: Transesterificação in situ; Biodiesel e Escuma. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Que os combustíveis fósseis são os mais utilizados para produção de energia 

para automóveis, isso todos já sabem, porém, só que junto a essa energia produzida vem 

as consequências, que são as emissões de gases poluentes que acabam por degradar o 

ambiente em que vivemos (BARROS,2013). Outra restrição para o uso dessa fonte de 

energia é o fato dela ser limitada, pois a mesma não é renovável, daí a preocupação de 

se achar meios viáveis de se produzir energia sem que aja uma degradação do ambiente 

em que vivemos e que essa mesma fonte de energia seja renovável 

 A produção de biodiesel no Brasil é derivada majoritariamente da soja, sendo 

que, o emprego desta matéria prima corresponde a 70 – 85% do custo total da produção 

de biodiesel. Esse custo tem influenciado diretamente no valor comercial do biodiesel 

que no Brasil, seu crescimento tem ocorrido de forma lenta. No ano de 2005, foi 

promulgada a obrigatoriedade da adição de 2% e permitiu a adição de 5% deste 

biocombustível ao diesel de petróleo. Em 2010, foi que se obrigou a adição dos 5% e 

somente em 2014 esta adição passou para os 7%. Em 9 anos, houve o incentivo de 

implementar apenas 6% de biodiesel, dificuldade esta impulsionada por vários motivos, 

dentre eles o alto custo na sua produção (BARROS, 2015). 

 Visando encontrar uma forma de se produzir biocombustíveis que sejam 

economicamente mais viáveis as pesquisas partiram em busca de novas matérias primas 

para produção de biodiesel. Uma nova matéria prima que esta sendo estudada é a 

escuma de esgoto presente nas estações de tratamento de esgoto. Durante as etapas de 

tratamento de esgotos se formam as escumas, as mesmas se formam devido a presença 

de gorduras provindas dos descartes de óleos vegetais e outros alimentos gordurosos 

(BARROS, 2013; OLIVEIRA, 2014). Barros (2013) ainda diz que a produção de esgoto 

é em média 200 L por pessoa e que desse, 160g é de escuma, no qual 10% seria 

gorduras. A produção de biodiesel a partir da escuma de esgotos é uma inovação, no 

que se diz respeito a produção de biodiesel (OLIVEIRA, 2004), assim pesquisas sobre a 

produção de biodiesel a partir da escuma de esgotos são bastantes limitadas.  

Um dos principais entraves enfrentados na expansão e produção de biodiesel no 

Brasil, esta relacionado, diretamente, com o seu custo final, ocasionado pela matéria 

prima utilizada ou pelo processo empregado na sua produção. Como forma de reduzir 

seu custo, uma série de esforços tem sido realizada, sendo que a transesterificação in 

situ aparece como um modelo de simplificação do processo de síntese do biodiesel pelo 

fato de descartar uma das etapas do processo (a extração do óleo), o que resulta em 

redução significativa no custo final do biodiesel. (KARGBO, 2010; MONDALA et al., 

2009; POKOO-AIKINS et al., 2010). A figura 1 a seguir demonstra o mecanismo da 

reação. 
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FONTE: (MONDALA et al.,2009) 

 

O presente trabalho tem como objetivo caracterizar a escuma de esgoto produzida na 

estação de tratamento de esgoto da CAERN no Baldo em Natal/RN e analisar a 

viabilidade do seu uso tecnológico para produzir biodiesel via extração do óleo e sua 

transesterificação ou transesterificação in situ da escuma seca. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A matéria prima foi coletada na estação de tratamento do baldo da CAERN em 

Natal-RN. Após isto houve a purificaçãodos resíduos, no qual a escuma foi desidratada 

em uma estufa a 110 °C por 24 horas. Após a etapa de purificação a escuma passou a ter 

um aspecto pastoso.  Foi utilizado diferentes métodos para extração do material lipídico.  

A citar: 

 

 No método de extração a frio com hexano e etanol foram pesadas 100 gramas da 

amostra em um becker com 300 mL de solvente (hexano ou etanol), em seguida 

foi posto para agitar por 5 minutos e deixado em repouso por 24 horas a 

temperatura ambiente, a mistura passou por uma filtragem. Por fim o ML foi 

submetido a uma temperatura de 65 °C, durante 24 horas, para eliminação de 

água e solventes ainda presentes no meio; 

  No método Bligh&Dyer utilizou-se 50 gramas da amostra com as soluções dos 

solventes constituídas por 125 mL de clorofórmio, 250 mL de etanol e 50mL de 

água agitadas por 30 minutos; 

 Para o método com hexano e auxilio da centrifuga utilizou-se 10 gramas da 

amostra com 30 mL de hexano em um becker de 100 mL e deixou em agitação 

mecânica por 20 minutos. Após esse tempo deixou-se em repouso por 5 minutos 

e em seguida agitou-se por mais 5 minutos. Depois dessa primeira etapa, a 

amostra já homogeneizada no solvente foi acondicionada em tubos de ensaio e 

centrifugada por 5 minutos a uma rotação de 1300 rpm; 

 Já no método com hexano e auxílio de banho ultrassom, colocou-se 3 gramas do 

amostra em um erlenmeyer, acrescida de 100 ml de hexano e submeteu-se essa 

mistura ao ultrassom por 120 minutos. Posteriormente, removeu-se o solvente 

FIGURA 1. Mecanismo de reação de transesterificação de biodiesel. 
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com o rotaevaporador e em seguida realizou-se o mesmo processo de extração 

da água e solvente residual, descrito nos métodos citados anteriormente; 

 

 

Transesterificação in situ 

 

 Para a reação de transesterificação in situ pegou-se a escuma seca e pesou-se 10 

gramas, junto a escuma foram adicionados 5% do H2SO4, 150 mL de etanol e 50 mL de 

hexano. Em seguida a mistura foi mantida sob agitação e aquecimento (70 °C) por 4 

horas. Por fim a mistura foi filtrada e posta na estufa a 70 °C para remoção do solvente. 

Na transesterificação in situ utilizando o microondas foram pesadas 10 gramas de 

escuma seca, acrescida de 150 mL de etanol, 50 mL de hexano e 5% de H2SO4, a 

mistura foi submetida a uma temperatura de 55 °C com agitação por 30 minutos. Após 

resfriar a mistura foi levada a estufa a uma temperatura de 70 °C para evaporação do 

solvente.  O forno micro-ondas utilizado foi da Milestone, modelo Start Synth. 

Após as reações foram feitas as análises de caracterização, por análises térmicas TG 

e DTG. Para isso, foi empregando um analisador térmico marca STA 449F3-Júpiter, 

com variação de temperatura de 30 a 600 ºC e razão de aquecimento de 10 ºC/min., sob 

atmosfera inerte de nitrogênio utilizando cadinho de alumina e aproximadamente 5 mg 

da amostra. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Purificação da escuma 

 

 Após ser exposta a luz solar e em seguida ser levada para a estufa a escuma 

obteve um aspecto sólido, o mesmo foi possível devido a perca de água presente na 

amostra. 

 

Extração do óleo 

 

 Para a extração do óleo presente na escuma foram testados vários métodos com 

o intuito de se verificar qual seria o mais viável para remoção do material lipídico (ML). 

A tabela 1 a seguir nos trás os valores em gramas de cada método aplicado para 

extração. 

 

 

TABELA 1.Valores obtidos para cada método utilizado na extração do ML 

Amostra Hexano Etanol Bligh&Dyer Hexano 

(centrifuga) 

Hexano 

(Ultrasson) 

Úmida 

(g) 

 0,39  1,31  0,98  0,23  *SE 

Seca (g)  *SE  4,26  5,94  2,83  5,02 

*SE: Sem extração 
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Através da tabela 1 é possível notar que os valores de extração para a escuma 

seca foram melhores do que para a escuma úmida,  havendo casos onde não houve 

extração do material lipídico (ML). No caso da escuma seca usando o hexano não foi 

possível extrair o ML, acredita-se que foi pelo simples fato de que a escuma estaria 

absorvendo o solvente que seria utilizado para a extração. Como de inicio pretendia-se 

apenas comparar os métodos de extração, não foi refeita a análise em outras proporções 

pelo fato de que qualquer mudança no método ocasionaria uma alteração na eficiência 

do método. Já para o caso do método utilizando hexano e ultrasson acredita-se quenão 

ocorreu a interação do solvente e a escuma durante o processo de extração. 

Devido a falta de interação da amostra da escuma úmida com o solvente não foi 

possível se extrair ML utilizando o método que tinha o auxílio do ultassom. Com a 

amostra seca os resultados encontrados foram de acordo com os valores encontrado na 

literatura de LI et al., 2004. Para o método que usa a centrífuga na remoção do ML da 

escuma úmida os valores encontrados foram quase que metade do valor obtido quando 

comparado ao método que utiliza apenas o hexano na extração. O motivo para tal fato 

pode esta relacionado ao fato de se usar uma agitação mecânica unilateral, fazendo com 

que a amostra se encontrasse apenas no fundo do porta amostra não permitindo assim 

uma boa mistura do solvente com a escuma. O método que apresentou os melhores 

resultados foi o Bligh&Dyer.  

 

Caracterização do Material lipídico  obtido 

 

 Foram feitas apenas as principais caracterizações para o óleo obtido a partir da 

escuma devido a pouca quantidade que se tinha. A tabela 2 nos trás os valores obtidos 

para o óleo obtido a partir da escuma. 

 

TABELA 2. Caracterização físico-química do óleo da escuma. 

Características Escuma 

Índice de acidez (mg 

KOH/g) 

60,03 

Ácidos graxos livres (%) 48,95 

 

 O material obtido apresentou uma coloração escura e de cheiro forte, e sua 

viscosidade variou de um líquido viscoso a uma pasta. Essa aparência pode variar de 

acordo com a técnica de extração utilizada e a temperatura em que o ML é armazenado. 

Apesar da cor e a aparência física do óleo não ser considerada como parâmetro 

principal, propicia um indicativo da possibilidade de seu uso (CHRISTOFF, 2006), 

sendo a aparência viscosa um indicativo de maiores dificuldades no processo de síntese.  

 

 

 

 

 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 576



 

 

Transesterificação tradicional 

 

 É possível notar uma diferença nas quantidades de massas que se perde a medida 

que a temperatura vai variando, comparando a TG da matéria prima da escuma (MPE) 

com o material lipídico da escuma (MLE). Figura 2. 

 

Figura 2. Analise físico-química da TG para a MPE e MLE. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

É possível notar que para a MPe houve uma perda de massa de 

aproximadamente 41%. Essa perda de massa é pequena se comparada com a do ML e 

que é de aproximadamente 94%, vale lembrar que na matéria prima a mesma se 

encontra em estado sólido e que o mesmo possui em sua composição materiais que não 

são orgânicos, esses materiais não orgânicos não sofrem degradação  em temperaturas a 

baixo  de 550 °C. Porém a MPe sofre duas perdas de massa uma de 30 °C ate 120 °C 

onde  Silva (2010) diz ser devido a presença de água residual e materiais de baixa massa 

molar e apresenta ainda uma outra perda de massa numa faixa de temperatura de 220 °C 

a 450 °C na qual se atribui a degradação dos materiais orgânicos (GARCIA et al., 2007,  

GOMES, 2013). Já o MLe apresenta apenas uma perda de massa, onde acredita-se que 

seja apenas devido a presença de compostos orgânicos já que a faixa onde essa perda 

ocorre é de 220 °C a 450 °C. 

 Para facilitar a visualização dos eventos ocorridos segue a figura 3 da  DTG 

tanto do  MLe como do MPe , é  clara a diferença nas intensidades dos picos sendo a do 

MLe bem mais fácil de se observar. Ainda é possível observar a presença de um terceiro 

pico na amostra MPe, esse evento começa  aproximadamente na temperatura de 394 °C 

e vai até 506 °C. 

 

Figura 3. Análise de DTG para MPE e MLE. 
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Como é possível ver ambos os materiais apresentam uma perda de massa em 

uma temperatura próximo a 100 °C o que poderia ser atribuído a perda de água presente 

nos materiais analisados ou então a volatilização de compostos de baixa massa 

molecular. A faixa na qual ocorre uma perda de massa mais acentuadasão entre as 

temperaturas de 100 °C a 470 °C , Dweck et al. (2004) e Gomes (2013) atribuem  essas 

perdas de massa a decomposição ou volatilização de triacilglicerídios ou decomposição 

de compostos semelhantes. 

Na tabela 3 está descrito os dados termogravimétricos para o MPe e MLe,no 

caso do MLe  pelo fato do segundo e terceiro ponto serem bem próximos um do outro 

ambos foram unificados a apenas uma faixa de temperatura.  

 

 TABELA 3. Faixa de temperatura onde se ocorre as principais perdas de massa para o 

MLE e MPE. 

 

 

Na figura 4 é possível notar a presença de dois ombros no pico principal. 

Considerando que houve três eventos principais para o biodiesel da escuma onde o 

primeiro se inicia 113 °C e vai até 255 °C, se compararmos com a DTG do MLE pode-se 

notar que o mesmo não se encontra podendo assim ser considerado como biodiesel 

produzido na reação. O segundo pico que ocorre na faixa de 255 °C a 376 °C é 

considerado como ML não reagido durante a reação e por fim o terceiro pico que vai de 

376 °C a 490 °C é devido a presença de materiais de maior massa molar, podendo ser 

material não reagido, biodiesel de maior massa molar ou até mesmo biodiesel com 

estrutura diferente da que foi identificada no evento anterior. 

 

FIGURA 4. TG e DTG para a biodiesel produzido a partir da escuma de esgoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMOSTRAS EVENTOS T(°C) Tmáx.(°C) PERDA DE 

MASSA 

(%) 

MASSA 

RESIDUAL 

(%) 

 

MPe 

1 26-192 65 6,93  

58,53 2 192-394 299 24,88 

3 394-506 439 9,62 

 

MLe 

     

5,63 1 25-101 73 0,44 

2 101-407 318 93,93 
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A tabela 4 consta os intervalos das temperaturas de cada um destes eventos 

(Temperatura inicial e final), bem como temperatura máxima de cada evento. 

 

 

TABELA 4. Faixa de temperatura onde se ocorre as principais perdas de massa para o 

biodiesel da escuma de esgoto. 

EVENTOS T(ºC) T Max(ºC) PERDA DE 

MASSA (%) 

MASSARESIDUAL                     

(%) 

1 113- 255 246 18,66  

5,80 2 255-376 321 57,70 

3 376-490 420 10,56 

4 490-620 550 8,00 

 

 

Biodiesel produzido no Microondas 

 

  A Figura 5 pode-se analisar a TG e DTG realizada para a transesterificação in 

situ realizado com a escuma no microondas. 

 

FIGURA 5. TG e DTG para a biodiesel produzido a partir da escuma de esgoto com o 

auxílio do microondas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da figura 5 é possível identificar duas perdas de massa, onda a primeira 

se inicia a 147 °C e termina em 500 °C tendo seu pico máximo em 323,5°C. Para esse 

mesmo pico é possível ver a formação de um obro no final do mesmo, devido a 

proximidade do pico principal foi-se considerado apenas um pico. Para o primeiro 

evento o mesmo pode ser dito que é o material lipídico não reagido durante a 

transesterificação, para o ombro que se forma no pico principal deve-se a formação de 

biodiesel porém em pequena quantidade. (BARROS, 2015). Barros (2015), ainda atribui 
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ao segundo evento registrado devido a presença de compostos orgânicos de maiores 

massas molar não reagido. Para melhor entender os eventos a tabela 5 nos trás as 

principais informações da analise realizada.  

 

TABELA 5. Faixa de temperatura onde se ocorre as principais perdas de massa. 

Para o biodiesel produzido no micro-ondas. 

AMOSTRAS EVENTOS T(°C) Tmáx.(°C) PERDA DE 

MASSA 

(%) 

MASSA 

RESIDUAL 

(%) 

Biodiesel 1 147-500 323,5 96,54 0,06 

2 500-632 600 3,40 

 

Para melhor ser analisado a transesterificação in situ novos testes serão 

realizados com o microondas. A transesterificação in situ tradicional se mostrou mais 

eficaz para esse primeiro estudo, na mesma foi possível se converter parte de ML em 

biodiesel, já para a reação com o auxilio do microondas não foi obtido um resultado 

satisfatório. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se que o método de purificação da amostra é de suma importância visto 

que os resultados para a escuma seca foram mais satisfatórios do que para a escuma 

úmida, tendo a escuma desidratada uma maior porcentagem de material lipídico 

extraído. A transesterificação in situ ácida se mostrou adequada já que seu propósito era 

de obtenção de biodiesel. Para a reação no microondas novos testes serão realizados, 

pois a mesma apresentou uma pequena conversão do material em biodiesel, a reação no 

microondas se apresenta como um meio interessante para a síntese de biodiesel visto 

que o tempo de reação é menor do que o tempo necessário para a reação convencional. 
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FaceMoodle: Uma ferramenta de integração do Facebook ao Moodle 

 

Kleiton Lucas Lopes Bezerra¹; Rommel Wladimir de Lima²; Caio César de Freiras Dantas³ 

 

RESUMO: As redes sociais virtuais proporcionam um ambiente com inúmeras 

atividades tais como, expor opiniões, publicar experiências reais vivenciadas, 

postar vídeos, fotos entre outras. Com a quantidade de informações geradas a 

partir dos usuários, as redes sociais se tornam um grande repositório de dados, 

possibilitando as pessoas acesso a uma grande quantidade de conteúdo 

diversificado, são conhecidos como traços digitais. Essas informações podem 

favorecer a aquisição de novos conhecimentos para os usuários, essa forma de 

aprender caracteriza a aprendizagem informal. Nesse sentido, o presente 

trabalho tem como objetivo desenvolver uma ferramenta capaz de integrar uma 

rede social virtual e um ambiente virtual de aprendizagem, para auxiliar no 

processo de ensino e aprendizagem, fornecendo informações que possibilitem a 

personalização do ensino, buscando auxiliar o professor na recomendação de 

material para os estudantes. Os ambientes envolvidos são o Facebook e o 

Moodle, a ferramenta captura as publicações no perfil do aluno e classifica quais 

são relevantes para a disciplina e mostra ao professor as postagens 

consideradas importantes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Redes Sociais; Traços Digitais; Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

  

 As Redes Sociais Virtuais vem se popularizando cada vez mais, isso 

devido ao grande poder de comunicação em massa e em curto prazo de tempo. 

Outro fator responsável por este crescimento é a facilidade de acesso as Redes 

Socais através de dispositivos móveis tais como smartphones e tablets (SECOM, 

2015). 

Algumas mídias sociais além de permitir as atividades básicas de uma 

rede social (adicionar amigos, ver listas de amigos de outras pessoas), 

possibilitam ao seus usuários compartilharem experiências reais vivenciadas, 

fatos do seu cotidiano, opiniões e ideias. De acordo com Thakker et al. (2012) 

estes dados publicados pelos usuários recebem o nome de Traços Digitais (TD 

ou Rastros Digitais). Estes TDs podem ser utilizados para formar uma possível 

personalidade do usuário. 
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Desta forma, as Redes Sociais se tornam um grande repositório de dados 

que contém informações dos mais variados temas, estes conteúdos podem gerar 

conhecimento para os usuários e acaba caracterizando a aprendizagem 

informal. Estes conteúdos não possuem um domínio de conhecimento bem 

definido podendo gerar múltiplas interpretações, desta forma, têm surgido 

diversas arquiteturas para criar, agregar, organizar, e explorar os TDs em 

situações de aprendizagem informal (THAKKER et al., 2012). 

De acordo com Saccol et al. (2010) encontrar informações no contexto do 

estudante através das experiências nas mídias sociais pode favorecer o 

fornecimento de um conteúdo educacional personalizado. Este conteúdo 

personalizado pode estimular um maior engajamento dos estudantes no 

processo de ensino, pois o tema a ser trabalhado pelo professor seria um que 

foi identificado como de interesse do aluno. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) estão 

proporcionando o desenvolvimento de ferramentas e artefatos para apoio ao 

processo de ensino e aprendizagem (AMARAL, 2011). Nesta perspectiva 

existem os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) utilizados por 

professores para gerenciar disciplinas e acompanhar o progresso dos alunos. 

Uma vantagens dos AVAs é o fato de tornar a aprendizagem mais 

democrática deixando o aluno livre para aprender no momento e local que lhe 

for mais conveniente, já que não possuem as limitações de uma sala de aula e 

sem exigência de horário e local. 

Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento 

de uma ferramenta que integre o Facebook ao Moodle. A ferramenta será capaz 

de capturar informações geradas pelos estudantes na rede social, analisar e 

mostrar em no AVA as informações que forem de interesse do professor. 

Buscando fornecer dados que auxiliem o professor no processo de 

recomendação de conteúdo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma ferramenta 

capaz de integrar uma rede social virtual a um AVA, com o intuito de fornecer ao 

professor um conteúdo baseado nas publicações dos seus alunos que possam 

ajudar a identificar as reais necessidades dos estudantes. 

 A rede social foi selecionada de acordo com a sua popularidade, tomando 

como base a pesquisa do consumo de mídias sociais pelos brasileiros realizada 

pela Secom (2015), a rede social mais utilizada pelos brasileiros é o Facebook. 

Já o AVA escolhido foi o Moodle, uma vez que possui diversos tipos de 

ferramentas, tanto voltadas ao ensino e aprendizagem, quanto para a 

administração do ambiente, além das especificações técnicas (AL-AJLAN, 

2012). 
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 A ferramenta desenvolvida é um módulo do Moodle que poderá ser 

adicionado pelo professor a sua disciplina. Os dados dos alunos serão 

capturados na rede social através da API (Application Programming Interface) 

do Facebook, depois os dados serão analisados para identificar quais são 

importante para a disciplina, e em seguida mostrados ao professor. O módulo 

recebe o nome de FaceMoodle. 

 O Moodle permite aos pesquisadores desenvolver ferramentas para 

auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, as contribuições são plugins, 

que podem ser módulos ou blocos. Módulos são responsáveis pelas principais 

atividades em um curso, tais como: fóruns, atribuições, questionários, entre 

outras. Já os blocos fornecem informações e ferramentas, geralmente aparecem 

em torno das páginas ou em pop-up do Moodle. 

 A principal forma de fazer aplicações comunicarem com o Facebook é 

através da API, que recebe que o nome de Graph API. É baseada em HTTP 

(HyperText Transfer Protocol) de baixo nível pode ser usada para consulta de 

dados, postar novas histórias, fazer upload de fotos e uma variedade de outras 

tarefas que um usuário pode realizar dentro da mídia social (FACEBOOK, 2014). 

 O nome Graph API surgiu da ideia de um “gráfico social”, uma informação 

no Facebook é composta por: 

 Nós são objetos da rede social, pode ser um usuário, uma foto, uma 

página, um comentário; 

 Arestas são conexões entre os nós, como fotos de uma página ou de 

uma foto comentário; 

 Campos são informações sobre nós, como o aniversário de um usuário, 

ou o nome de uma página. 

É possível fazer três tipos de solicitação a API, uma é a GET utilizada para 

obter dados que estão armazenados no Facebook, outra é a POST que permite 

fazer postagens em nome do usuário, e por último a DELETE usada para apagar 

publicações em nome do usuário. O FaceMoodle só irá utilizar a solicitação GET. 

Para realizar qualquer uma das solicitações é necessário antes pedir a 

permissão do usuário. 

Para o uso da API é disponibilizada SDKs (Software Development Kit) 

para cada plataforma, tais como IOS, Android, JavaScript, PHP (Personal Home 

Page) e Unity. O presente trabalho trabalhou com o SDK para PHP que é a 

mesma linguagem utilizada para desenvolver o módulo do Moodle. 

 Para que o módulo obtivesse os dados do Facebook foi necessário 

implementar uma ferramenta de integração que é responsável por fazer a 

comunicação entre o Moodle e o Facebook. A Figura 1 mostra a arquitetura do 

FaceMoodle, o módulo solicita os dados dos alunos a ferramenta, que 

encaminha a solicitação para a API, depois recebe os dados, analisa quais são 

os dados relevantes para a disciplina, e por último envia os dados importantes 

para o módulo que é responsável por mostrar os dados ao professor. 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 585



 

Figura 1: Arquitetura do FaceMoodle. 

 A identificação dos dados importantes é feita através de palavras-chave 

informadas pelo professor. Os dados que vão ser solicitados são as publicações 

dos alunos, todas as publicações irão ser analisadas pela ferramenta de 

integração. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A visualização principal do professor é mostrada na Figura 2, onde ele 

pode ver todos os alunos matriculados na disciplina, e ao lado de cada nome 

tem um círculo vermelho ou verde. Círculo vermelho indica que o aluno não 

permitiu acesso as suas publicações, caso contrário, o aluno tenha dado a 

permissão o círculo é verde.  

 

Figura 2: Visualização principal do professor. 
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 Na Figura 2 pode ser visto dois botões “Gerenciar tags” e “Informar 

dados”. O botão “Gerenciar tags” leva o professor para uma página onde é 

possível visualizar, adicionar, e apagar as tags. As tags são palavras 

relacionadas à disciplina, e devem ser fornecidas pelo professor. São utilizadas 

para considerar a relevância da publicação, o módulo verifica se dentro do texto 

da postagem existem alguma tag, se existir ele classifica como relevante para a 

disciplina e salva na base dados do Moodle. 

 Já o botão “Informar dados” direciona o professor para um formulário a 

ser preenchido com os dados da IE (Instituição de Ensino), os dados que são 

requisitados são: o nome da instituição e do departamento ao qual o professor 

pertença, mas informar esses dados não é uma exigência do módulo. Estas 

informações serão utilizadas na manipulação dos dados que acontece na 

ferramenta de integração. 

 

Figura 3: Gerenciar Tags. 

 Para o professor poder visualizar os dados do aluno, ele deve estar na 

página principal do módulo (Figura 2), e clicar no nome do aluno que ele deseja 

ver as informações. Ele então será direcionado a uma página onde é possível 

visualizar as postagens do aluno, a data de postagem e tag utilizada para definir 

a relevância do conteúdo. A Figura 4 mostra essa visualização do professor. 
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Figura 4: Visualização dos dados dos alunos. 

Já o aluno não irá ver o mesmo layout do professor. A visualização 

principal dele é apenas uma mensagem perguntando se deseja permitir acesso 

aos dados publicados por ele no Facebook, e informa que o professor terá 

acesso a essas informações, e em caso do aluno querer permitir, tem um botão 

que quando clicado o direciona para o Facebook, a Figura 5 mostra essa 

visualização. 

 

Figura 5: Visualização do aluno antes de permitir acesso ao Facebook. 

 Após permitir o acesso, o usuário não visualizará mais a página 
mencionada anteriormente, ele só terá acesso a página que exibe uma 
mensagem informando que ele deve atualizar os dados para que a módulo 
capture as publicações e exiba para o professor, e o botão “Atualizar”. Isso pode 
ser visto na Figura 6. 
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Figura 6: Visualização do aluno depois de permitir acesso ao seu Facebook. 

Quando este botão “Atualizar” da página que é mostrada na Figura 6 é 
clicado ele solicita a ferramenta de integração as postagens, e depois retorna 
automaticamente à página que estava antes. Para o FaceMoodle acessar os 
dados do aluno é necessário que ele esteja conectado ao Facebook, por esse 
motivo atualização é feita pelo aluno e não pelo professor. 
 

CONCLUSÃO 

 

Este trabalho apresentou o desenvolvimento do FaceMoodle, que visa 

auxiliar o professor no processo de ensino, buscando ajuda-lo na recomendação 

de material e até mesmo pode ser utilizado para medir o nível de interesse com 

a disciplina. Para isso foi feito um levantamento bibliográfico acerca dos temas 

e ambientes envolvidos. 

A ferramenta organiza os traços digitais dos alunos, a fim de encontrar 

informações que caracterize a aprendizagem informal, e disponibilizar para os 

professores, assim ele poderá identificar quais as necessidades dos alunos, e 

trabalhar para procurar atende-las. Desta forma a ferramenta tenta aproximar a 

aprendizagem informal da formal. 

A partir das informações geradas pelo FaceMoodle, o professor pode 

fazer uma avaliação do seu método de ensino, verificando o nível de interesse 

dos alunos com a disciplina. 

Como os traços digitais não possuem um domínio de conteúdo bem 

definido, podendo gerar múltiplas interpretações, este trabalho tem como 

perspectivas futuras o desenvolvimento de uma ontologia para explora-los e 

organiza-los semanticamente, buscando melhorar a compreensão dos dados 

capturados. 
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Outra perspectiva futura é o desenvolvimento de um sistema para analisar 

o uso da presente ferramenta, mostrando o número de instituições que utilizam, 

a quantidade de cursos, quantos alunos deram permissão para acessar seus 

dados, e deixar um espaço para participação dos usuários, onde ele poderá 

informar problemas encontrados, dar sugestões e até críticas. Tudo isso 

buscando aperfeiçoar a ferramenta. 
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FECHADURA ELETRÔNICA PARA UM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO  
 

Hemerson Rafael P. Pontes1; João Lucas de O. Araújo2; Anderson Souza3; Rosiery Maia 4  
 

RESUMO: Controle de acesso é um problema comum em diversos tipos de ambientes, sejam 
eles residenciais ou empresariais. Em muitas situações, o controle feito através de claviculário 
manual, que apresenta alguns problemas. Quando se trata de soluções automatizadas, existem 
diversas soluções no mercado, mas apresentam um alto custo. Este trabalho visa apresentar 
um sistema alternativo de baixo custo, capaz de substituir as soluções manuais simples e 
automatizadas de alto custo. O sistema de controle de acesso desenvolvido é microcontrolado 
por um chip ATmega328p-PU, que se baseia na identificação de cartões ou tags RFID para 
acionar um fecho magnético, liberando a entrada do usuário a um ambiente restrito.   
 
PALAVRAS – CHAVE: Controle de Acesso, Microcontrolado, RFID e Sistema Alternativo. 
 
 

1. INTRODUÇÃO  
 

Com o advento de novas tecnologias, tanto de hardware como de software, a ideia de 
ter ambientes automatizados se torna cada vez mais real, e diversos recursos esperados (como, 
gerenciar a abertura e fechamento de portas e/ou janelas e acionar uma variedade de 
dispositivos) já estão disponíveis no mercado. Porém, essas tecnologias possuem um elevado 
custo, além de sua customização para novas funcionalidades ser limitadas às organizações 
proprietárias das tecnologias [Mioranza et. al. 2013].  Cada vez mais, as pessoas estão 
investindo em equipamentos eletrônicos capazes de proporcionar uma maior comodidade, 
satisfação e segurança. Neste último caso, sem muito esforço, pode-se perceber inúmeros 
equipamentos eletrônicos desenvolvidos para esse fim, tanto em empresas, quanto em 
residências.  
  Proteger informações e produtos pode ser de suma importância para qualquer 
instituição pública ou privada. Para tal, a melhor forma de evitar fraudes é utilizar fechaduras 
com senhas ou algum tipo de dispositivo de acionamento. Uma fechadura eletrônica é um 
equipamento de extrema importância para segurança do estabelecimento, pois é ela que vai 
determinar se libera, ou não, a entrada das pessoas através de senhas previamente cadastradas. 
O preço das fechaduras eletrônicas ainda é alto, por esta razão, seu uso não se expandiu em 
larga escala. Todavia, este produto é mais seguro, prático e simples para utilização em lugares 
onde há grandes acessos.  
  Sendo assim, a finalidade deste trabalho é desenvolver um sistema de controle de 
acesso (fechadura eletrônica) de baixo custo, baseado na plataforma Arduino. Essa plataforma 
oferece uma arquitetura composta por hardware e software livre, podendo manipular e obter 
informações de dispositivos, como por exemplo, sensores, motores, telas de OLED (do inglês  
“Organic Light-Emitting Diode”) ou LCD (do inglês “Liquid Crystal Display”), e placas 
Shields, que podem ser conectadas ao Arduino, ampliando suas capacidades funcionais.  

2. TRABALHOS RELACIONADOS  
 
Existem atualmente no mercado inúmeros sistemas que possuem propósito semelhante 

ao aqui apresentado. Mas, por se tratarem de sistemas proprietários, por vezes patenteados, 
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não é comum encontrar em seus documentos de especificações técnicas, descrições detalhadas 
de tais dispositivos.  
  As diferenças entre os sistemas de controle de acesso se dão em vários quesitos: na 
complexidade do sistema, no propósito do mesmo, na estrutura de hardware e nos 
mecanismos de identificação [Peixoto 2013].  
  No trabalho de Oxer & Blemings (2009), é demonstrado como se construir um sistema 
de controle de acesso utilizando a plataforma Arduino juntamente com um leitor de cartões ou 
tags RFID. Nesse projeto são utilizados, além de uma placa Arduino e um leitor RFID, um 
fecho magnético juntamente com alguns componentes eletrônicos para possibilitar a abertura 
de uma porta ao ser reconhecido a identificação de um cartão ou tag previamente cadastrados 
no sistema. É uma aplicação bem simples de controle de acesso à uma porta.   

Pode ser visto que os códigos de identificação são inseridos dentro do sketch do 
Arduino, o que impossibilita uma futura e fácil inclusão de novos códigos. É necessário que o 
usuário desmonte o projeto para poder conectar a placa a um computador, sendo assim, 
possível atualizar o sketch com novos códigos. Além disso, não há qualquer tipo de interface 
com o usuário ou modo de armazenar informações acerca dos acessos autorizados ou 
tentativas de acesso não permitidas pelo sistema.  

Nas pesquisas feitas por Monk (2010), é mostrado como construir uma tranca 
magnética para utilização em qualquer tipo de porta. Nesse projeto é utilizado como 
componentes principais, uma placa Arduino, um teclado 4x3 (quatro linhas por três colunas) e 
um pequeno solenoide. É cadastrada uma senha padrão na memória EEPROM do Arduino, 
havendo a possibilidade de mudar essa senha. Caso o usuário venha a esquecer seu código 
secreto, desligando e religando a energia do Arduino não irá redefini-lo para uma senha 
padrão. Deverá conectar a placa ao computador para fazer o carregamento do sketch, e então 
voltar a utilizar a senha padrão.   

Neste sistema é utilizado somente uma senha para todos os usuários. Não há qualquer 
tipo de interface visual com o usuário, além de LEDs, informando quando a senha é, ou não, 
digitada corretamente. Também não possui maneira alguma de gravar registros sobre seu 
acionamento. Coelho & Maia (2007) fazem uso de um microcontrolador PIC para criação de 
um sistema de segurança de baixo custo. Possui como interface com o usuário um LCD e um 
teclado. As senhas utilizadas para destrancar a trava magnética são constituídas de seis dígitos 
compostos por números de zero à nove. O projeto permite até três tentativas para destrancar a 
porta, caso a última tentativa falhe, um alarme sonoro é disparado. Apesar de haver uma 
interface visual com o usuário através de um LCD, e também a opção através de uma senha 
de administrador, de cadastrar usuários e senhas diversas, não há um modo de registrar, 
através de data e hora, quando a tranca é acionada.  

Silva (2013) apresenta um dispositivo de controle de acesso em uma porta, baseando-
se nos intervalos dos sons de batida na porta. O projeto integra uma placa Arduino com o 
microcontrolador ATmega328p-PU, um fecho magnético, um relé para acionar o fecho e um 
botão responsável pela mudança das batidas sem ter que alterar o sketch. Apesar de ser uma 
ideia a se considerar, esse sistema não possui nenhum tipo de interface com o usuário, além 
de um jogo de luzes produzido por um LED e um botão que deve ser pressionado caso o 
usuário deseje gravar uma nova batida no sistema. Esse sistema possui somente um tipo de 
batida (senha) para qualquer usuário que queira acionar o sistema para liberar a porta. Não há 
como algum tipo de administrador ter um controle sobre as pessoas que tiveram acesso ao 
ambiente protegido por esse sistema, pois não possui nenhum dispositivo para armazenar 
essas informações, como usuário, data e hora em que tiveram acesso.  

Diferentemente de outros projetos anteriormente mencionados, o enfoque deste 
trabalho se dá na construção de um sistema independente, que não necessita conexão com um 
computador para funcionar e que irá realizar a validação dos cartões ou tags RFID através de 
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um módulo leitor/gravador de cartões de memória Secure Digital Card, ou SD Card, que 
contém um arquivo, de extensão TXT, com uma lista dos cartões que possuem permissão de 
acesso. Além disso, realiza a gravação de um registro contendo as seguintes informações: 
identificação do cartão ou tag RFID, data e horário da liberação, ou não, do acesso ao 
ambiente. Esse registro é feito no mesmo cartão de memória que está contido no módulo 
leitor/gravador de cartões anteriormente mencionado, e utiliza as informações (data e hora) 
disponibilizadas pelo módulo RTC (sigla em inglês para Real Time Clock).  

 
 

3. TECNOLOGIAS UTILIZADAS  
 

Antes de apresentar o sistema desenvolvido em sua forma final, é importante expor as 
principais tecnologias utilizadas para implementá-lo.  
 

3.1. PLATAFORMA ARDUINO  
Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica e de placa única criada com o 

objetivo de permitir o desenvolvimento de controle de sistemas interativos, de baixo custo e 
acessível a todos. Além disso, todo material (hardware, software e bibliotecas) é open-source, 
ou seja, pode ser reproduzido e usado por todos sem a necessidade de pagamento de direitos 
autorais.  

Pode ser utilizada para desenvolver objetos que sejam independentes ou que podem 
ser conectados a um computador, uma rede ou até mesmo à Internet para recuperar e enviar 
dados. O Arduino é capaz de armazenar aplicações criadas em seu ambiente de 
desenvolvimento podendo assim, realizar as funções desejadas por conta própria, sem a 
necessidade de um computador [Arduino 2014].  

A plataforma é projetada com um microcontrolador Atmel AVR, com suporte de 
entrada/saída embutido, uma linguagem de programação padrão, a qual tem origem em 
Wiring, e é essencialmente C/C++. O objetivo do projeto é criar ferramentas que são 
acessíveis, com baixo custo, flexíveis e fáceis de usar por artistas e amadores. Principalmente 
para aqueles que não teriam alcance aos controladores mais sofisticados e de ferramentas 
mais complicadas [Arduino 2014].  

O uso de um Arduino pode ser estendido através do uso de placas de circuito 
periféricas contendo outros dispositivos, como um leitor RFID a leitor/gravador de cartão de 
memória. São conhecidas por shields e são conectadas diretamente ao Arduino, utilizando as 
portas adequadas [Mcroberts 2010].  

O Arduino foi escolhido para este trabalho pela facilidade e agilidade que a plataforma 
oferece para o desenvolvimento das aplicações. Por possibilitar a programação de circuitos 
em um nível mais alto, o Arduino faz a computação física ficar mais semelhante ao 
desenvolvimento de softwares aplicativos, que está mais presente no nosso dia a dia. O 
modelo UNO R3 (Figura 1), utilizado neste projeto, é a versão mais indicada para aqueles que 
estão iniciando. Sua plataforma é composta essencialmente de duas partes: O Hardware e o 
Software.  
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Figura 1. Arduino UNO R3 [Arduino 2014].  

 
 

3.2. PROGRAMAÇÃO DO ARDUINO   
Quando se trata de software na plataforma Arduino, refere-se à IDE e o código fonte 

(sketch) desenvolvido pelo usuário enviado para a placa Arduino.  
  O Arduino IDE (Figura 2) trata-se de uma aplicação multiplataforma escrita em Java 
derivada dos projetos Processing e Wiring [Nunes 2012]. É esquematizado para introduzir a 
programação a pessoas não familiarizadas com o desenvolvimento de software. Inclui um 
editor de código com recursos de realce de sintaxe, parâmetros correspondentes e identação 
automática, sendo capaz de compilar e carregar programas para a placa com um único clique 
[Arduino 2014].  

Utilizando uma biblioteca chamada Wiring, ele possui a capacidade de programar em 
C/C++, permitindo a criação de muitas operações de entrada e saída. Devem ser definidas 
apenas duas funções para fazer um programa funcional:  

 
• setup() – Inserida no início do código, na qual pode ser utilizada para iniciar 

configuração; e  
• loop() – chamada para repetir um bloco de comandos ou esperar até que seja 

desligada.  
 
Dentro do Arduino IDE existe um compilador que realiza as analises (léxica, sintática 

e semântica) no código digitado e sinaliza, caso exista, os possíveis erros. Esses arquivos de 
código gerados pelo Arduino (sketchs) devem ser carregados para o microcontrolador na 
placa Arduino. Durante esse processo o compilador converte os sketchs em arquivos assembly 
e o transfere via porta serial [Silva & Cândido 2011]. Para realizar o download do software, 
basta ir até a página oficial do Arduino, escolher a versão compatível com o sistema 
operacional (Windows, Mac ou Linux) e baixá-lo.   
 

3.3. MÓDULO RFID   
A identificação por radiofrequência (RFID, sigla em inglês para Radio-Frequency 

IDentification) é uma tecnologia para identificação automática que utiliza sinais de rádio, para 
captura ou armazenar informações em etiquetas, cartões, adesivos ou chaveiros. O leitor 
utilizado é baseado no chip MFRC522 que possui uma frequência de 13,56 MHz, de baixo 
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consumo, utiliza uma comunicação pela interface SPI5 e permite a leitura e escrita em 
dispositivos do padrão Mifare. 

 

3.4. MÓDULO SD CARD 
O módulo SD é uma solução simples para a transferência de dados de e para um cartão 

SD padrão. Suporta formatos de arquivo FAT16 e FAT32, compatível com cartões de até 
2GB de armazenamento e utiliza uma comunicação pela interface SPI. Ele permite que seja 
possível adicionar armazenamento em massa e registro de dados ao projeto. A possibilidade 
de retirar o cartão torna possível a leito e escrita de dados utilizado outros dispositivos, 
exemplo um microcomputador que foi utilizado para lê os arquivos TXT gerados pela 
fechadura. 
 

3.5. MÓDULO RTC  
Este módulo RTC (sigla em inglês para Real Time Clock) é um sistema composto 

normalmente por um circuito integrado, um cristal oscilador e uma fonte de energia (bateria). 
Este módulo é baseado no chip Maxim DS1307 [Maxim Integrated 2008]. O RTC é capaz de 
fornecer o tempo atual (computa segundos, minutos, horas, dias da semana, dias do mês, 
meses e anos de 2000 até 2099, quando necessário, pois o mesmo o mantém sempre 
atualizado, possibilitando a implementação de funções como alarme e calendário.  

 
3.6. MÓDULO DISPLAY OLED  

A tela de diodo emissor de luz orgânico (OLED, sigla em inglês para Organic Light-
Emitting Diode) é um dispositivo de comunicação visual, responsável pela interação entre o 
equipamento e o seu usuário. O modelo utilizado foi um display gráfico de 0,96 polegadas, 
com 128x64 pixels e monocromático, sua comunicação e realizada por meio da interface I²C6. 
Além de ser compacto e baixo consumo de energia.  

 

3.7. BUZZER   
Um buzzer (campainha em inglês) é um dispositivo sonoro de sinalização, que pode 

ser mecânico, eletromecânico, ou piezelétrico. Usos típicos de campainhas e apitos incluem 
dispositivos de alarme, temporizadores e confirmação da entrada do usuário, como um clique 
do mouse ou tecla. O buzzer utilizado neste projeto. Ele é alimentado por uma tensão de 5 
volts.  
 

3.8. MÓDULO RELÉ 
 O relé é um interruptor eletromecânico, seu acionamento é realizado por meio de um 
corrente elétrica, ao passar por uma bobina produz um campo magnético que por sua vez 
comuta os contatos de ou para normalmente aberto ou fechado. Comumente utilizado para 
ligar e desligar dispositivos. São encontrados em diferentes voltagem de acionamento 
(bobina) e trabalhos (Carga nominal), utilizamos um com bobina de 5V e 127V ou 220Vde 
Carga nominal. 

                                                
5 O SPI (Serial Peripheral Interface) foi originalmente desenvolvido pela Motorola nos últimos anos do 
microcontrolador 80 para sua série 68000. Devido à simplicidade e popularidade do barramento, muitos outros 
fabricantes adotaram o padrão ao longo dos anos [Maciel, et. al. 2015]. 
6  O barramento I²C (Inter-Integreted Circuit) é um protocolo de comunicação serial síncrono que foi 
desenvolvido pela Philips Semiconductors nos anos 80, tendo se tornado um padrão mundialmente conhecido e 
amplamente utilizado em projetos eletrônicos. Sua principal finalidade é permitir a comunicação entre 
dispositivos onboard, ou seja, dispositivos que estão instalados na mesma placa de circuito impresso [Maciel 
et. al. 2015]. 
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3.9. FECHO ELETROMAGNÉTICO  
O fecho magnético utilizado neste trabalho é da marca Amelco, este fecho (modelo 

FE61) foi desenvolvido para funcionamento com baixa voltagem através de dispositivos 
acionador com saída entre 12 a 18 volts em corrente continua ou alternada. Este fecho possui 
um dispositivo de memória mecânica que sai de fábrica instalado. Quando opera com este 
dispositivo, o fecho libera a porta a partir do momento do acionamento, permitindo uma única 
abertura após o acionamento. Caso a operação do fecho seja sem a memória, o fecho libera a 
porta apenas durante o acionamento. 

 
 

4. SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO  
 

O sistema é composto por todos os dispositivos descritos acima e softwares 
desenvolvidos por meio da plataforma Arduino. A conexão dos componentes foi feita, a 
princípio, utilizando-se uma placa de ensaio (ou protoboard) para evitar a necessidade de 
soldas que seriam difíceis de serem desfeitas no caso de montagem incorreta. Por fim, esses 
componentes serão montados dentro de uma caixa de MDF (sigla em inglês para Medium-
Density Fiberboard) ou plástica para uso final.   
 
 

 
Figura 2. Ligação entre os componentes do sistema. 
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5. TESTE DO PROTÓTIPO   
 

Para verificar o bom funcionamento do sistema, mas especificamente, na gravação dos 
dados de registro no cartão SD, foi utilizado o monitor serial da IDE do Arduino para exibir 
algumas mensagens.  

Assim que o protótipo é energizado, uma mensagem é exibida no display OLED 
(“Passe seu cartão”). Sempre que um cartão é aproximado ao leitor RFID, sua ID é capturada, 
e armazenada numa String para posterior comparação. O próximo passo, o sistema abre o 
arquivo CARDS.TXT (Figura 3), que contém todas as IDs com permissão para acionar a 
fechadura.   

 

  
Figura 3. Exemplo de registro das IDs de cartões RFID no arquivo CARDS.TXT.  

 
É feita uma comparação entre a String armazenada e cada linha do arquivo aberto. 

Caso haja alguma linha idêntica, o relé é ativado, liberando o fecho magnético, é gravado uma 
linha no arquivo LOGIN.TXT (Figura 4) contendo a ID do cartão, data, hora e a mensagem 
“Acesso Permitido!”, e por fim exibido no display OLED essa mesma mensagem, “Acesso 
Permitido!”.  

 

 
Figura 4. Alguns registros gravados no arquivo LOGIN.TXT.  

 
Caso a ID do cartão não seja idêntica a alguma linha desse arquivo, uma mensagem é 

exibida no display OLED informando que o acesso foi negado. Mesmo assim, será gravado 
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no log do arquivo os dados desse cartão, data e hora da tentativa de acesso seguido da 
mensagem, “Acesso Negado!”. 
 

Foram feitos testes, aproximando-se os cartões à antena do módulo RFID. Em todas as 
ocorrências, foram exibidas no monitor serial da IDE do Arduino a mesma mensagem que foi 
gravada em arquivo. Tantos foram os testes realizados com cartões que, reconhecidamente, 
tinham suas IDs contidas no arquivo, como com cartões que não tinham suas IDs contidas no 
arquivo.  

 
Figura 5. Diagrama de blocos do sistema completo. 
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6. PRODUTO FINAL 

 

 
Figura 6. Caixa externa a esquerda e caixa interna a direita. 

 
 O produto final foi desenvolvido em módulos, tanto a parte do invólucro como a de 
hardware. A modularização da fechadura facilitou manutenção, exemplo: possibilidade de 
trocar apenas os módulos com defeitos e não o todo e fácil identificação de falhas. O 
invólucro foi dividido em duas caixas, uma é a interna onde encontra-se a Placa de Circuito 
Impresso- PCI e os módulos, SD CARD e RTC e a outra externa onde encontra-se os 
módulos DISPLAY OLED, RFID, BUZZER. Pensando na segurança, o componente 
responsável pela abertura da porta, o relé que foi anexado a PCI, não podem estar accessível 
pela parte externa do ambiente restrito, logo evita o acionamento direto pela utilização de 
objetos condutores deixando o seu uso mais seguro. 
 A PCI foi projetada para atender necessidades econômica do projeto, levando em 
consideração o valor elevado de uma placa Arduino, que é cotado em dólar. Com a produção 
de modelo próprio é possível economizar até 70% em relação a placa UNO original. 
 A escolha do microcontrolador fabricado pela Atmel do modelo ATmega328p-PU, foi 
motivado por suas especificações técnicas e invólucro do tipo DIP (do inglês “Dual In-Line 
Package”) que facilita a troca do componente em caso de defeitos. 
 
  

 
Figura 7. Placa de Circuito Impresso da fechadura. 
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7. CONCLUSÃO  
 
O controle de acesso é um mecanismo que deve ser tratado com cuidado em qualquer 

instituição, pública ou privado, balanceando o custo de implantação com o benefício de 
assegurar o patrimônio institucional.  

Nesse contexto, esse trabalho apresentou a elaboração de um protótipo de sistema para 
controle de acesso aos ambientes restritos, utilizando a plataforma Arduino. Ele surgiu pela 
necessidade de se adquirir uma fechadura eletrônica para instalação no laboratório LAR da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, visando aumentar sua segurança e o 
controle dos usuários que poderão ter acesso ao ambiente em questão.  

Visto que, a despesa para se adquirir uma das soluções disponíveis atualmente no 
mercado demanda um alto custo para a instituição de ensino em questão, foi proposta a 
elaboração desse protótipo como alternativa de baixo custo. No (Quadro 1) pode ser 
visualizado uma lista com o material utilizado para a construção deste sistema e seus 
respectivos valores (valores no mercado brasileiro).   
  

Quadro 1. Lista de componentes, consulta de valores realizada em Maio de 2015. 
 

COMPONENTES   VALORES   
PCI + Componentes eletrônico R$ 30,00   
Módulo RFID com 1 cartão e 1 tag    R$ 49,90   
Módulo  SD Card   R$ 14,90   
Módulo Real Time Clock (RTC)   R$ 18,90   
Módulo Display OLED R$ 34,90 
Invólucro em MDF R$ 20,00 
Buzzer   R$ 2,00   
Cabos, chaves e conectores  R$ 15,00   
Fecho eletromagnético   R$ 74,40   
Fonte Chaveada 12V R$ 17,00 
Total   R$ 277,00   

 
Atualmente pode ser encontrado no mercado algumas fechaduras eletrônicas que 

custam de R$ 600,00 até R$ 3.500,00. Desde fechaduras que permitem acesso ao ser digitado 
uma senha em teclado numérico, outras que, como este trabalho, permitem acesso ao 
aproximar-se um cartão RFID, até as que funcionam mediante a leitura biométrica do usuário. 
As fechaduras mais baratas permitem armazenagem de poucos usuários, algo entre 100 e 300 
usuários. Já as mais caras, além de permitirem uma grande quantidade de usuários 
armazenados, também realizam um registro de suas operações em memória [Americanas 
2014].  

O sistema proposto neste trabalho se mostrou com custo acessível devido o valor gasto 
para sua implementação ter ficado entre 30% e 40% do valor de muitas fechaduras com o 
mesmo propósito oferecidas no mercado. Além disso, permite o armazenamento de inúmeros 
usuários, e também de inúmeros registros de suas operações, já que conta com um dispositivo 
de armazenamento em massa (Cartão SD).  
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IDENTIFICAÇÃO DE UM SERVO MOTOR DA LEGO MINDSTORMS 2.0 

 

Lucas Vieira Chacon¹; Carlos André Guerra Fonseca ² 

 

 

RESUMO: Neste trabalho buscou-se realizar a identificação de um servo motor 

da Lego Mindstoms 2.0, a partir de técnicas lineares de identificação 

combinadas com técnicas de inteligência artificial. Com a temática da Robótica, 

ciência que percebe e manipula o mundo físico através de dispositivos 

controlados computacionalmente (robôs), que está implementada nos mais 

variados locais. Quase que diariamente têm-se notícias de novos robôs 

desenvolvidos para a realização de certas tarefas específicas, em diferentes 

seguimentos de atividades, que vão desde o entretenimento até a exploração 

espacial. Diante disto o objetivo deste projeto é a identificação de um 

servomotor. Neste trabalho foi utilizado o kit educacional da Lego Mindstorms 

versão 2.0. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Servo motor, Identificação de sistemas lineares, Lego 

Mindstorms, Inteligência artificial. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Robótica emergiu há poucas décadas e vem promovendo avanços em 

várias áreas da sociedade. Com o objetivo de construir máquinas que possam 

auxiliar ou substituir os humanos na realização de diferentes tipos de tarefas, a 

Robótica vem ocupando lugar de destaque nos centros de pesquisa e 

laboratórios de tecnologia existentes no mundo. No início, o principal objetivo 

dos pesquisadores, engenheiros e cientistas da robótica era focar seus 

trabalhos no desenvolvimento de robôs que pudessem atuar principalmente 

nas manufaturas e linhas de montagem. 

____________ 
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Espera-se que a nova geração de robôs possa, de forma segura e 

confiável, coabitar com os seres humanos nos lares, locais de trabalho e 

comunidades, dando suporte em serviços, entretenimento, saúde, educação, 

fabricação e assistência técnica (SIEGWART e NOURBAKHSH, 2004). 

Além dessas aplicações cotidianas, nos últimos anos a Robótica vem 

sendo aplicada como ferramenta pedagógica para estimular o ensino-

aprendizado tanto em cursos de nível superior (AROCA et al., 2012) como no 

ensino base (nível fundamental e médio), ajudando a elucidar conceitos da 

matemática, física e ciências (PEREIRA, 2008). 

Nesse projeto serão usados motores que são dispositivos que 

convertem algum tipo de energia, por exemplo, elétrica, em energia mecânica, 

de forma a dar movimento a máquinas. Os robôs usam motores como 

propulsores, para a locomoção de rodas, esteiras, braços, pernas mecânicas, 

entre outros. 

Os motores são, em geral, classificados pelo tipo de energia que 

convertem em movimento. Existem, por exemplo, motores a corda, utilizados 

em mecanismos antigos e relógios, motores a vapor, que foram os 

protagonistas da revolução industrial, motores pneumáticos, que funcionam 

com ar comprimido, motores a explosão, usados nos carros e em alguns 

aeromodelos, motores eólicos, como os moinhos e muitos outros. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O sistema foi montado e implementado na Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN), Campus de Natal, no período de um ano (Agosto 

de 2014 até agosto de 2015). 

A Figura 1 ilustra o servo-motor, que foi usado como o objeto de estudo. 

Esse servo motor contém um sensor de rotação embutido que faz com que os 

seus movimentos consigam ser medidos com uma boa precisão. Assim foi 

implementado um programa para enviar tensões ao motor e ler o quanto ele 

gira. 
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Figura 1: Servo-motor 

 

A Figura 2 mostra o NXT que é a central de processamento do robô, a 

partir dele, é que ocorre o trânsito de informações entre o servo-motor e/ou 

sensores. Ele possui quatro canais de entrada, para a comunicação com 

sensores, três canais de saída, para enviar sinais para atuadores como servo-

motores, e uma entrada USB, permitindo sua conexão a um computador para a 

transferência de programas que definem o que deve ser feito com atuadores e 

com sinais lidos de sensores. 

 

 

 

Figura 2: Bloco Programável NXT 

 

A Figura 3 mostra um cabo conector que pode ser utilizado para a 

conexão do servo-motor com o NXT.  

 

 

 

Figura 3: Cabos Conectores 

 

O computador ilustrado na Figura 4 é utilizado para escrever programas 

que definem o que deve ser feito com sinais recebidos de sensores e que 

sinais enviar para os atuadores. Sua conexão com o NXT pode ser feita 
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através de cabo USB ou por bluetooth. Assim o software pode ser transferido 

do computador para o Bloco programável NXT. 

 

 

 

Figura 4: Computador 

 

O software utilizado para implementar a movimentação do servo-motor e 

a leitura do seu movimento, foi o Bricx Command Center. O BricxCC é um 

programa de 32 bits para Windows, comumente conhecido como um ambiente 

de desenvolvimento integrado (IDE) para a programação Lego Mindstorms. Ele 

é totalmente suportado em todas as versões do Windows, incluindo as versões 

64bits do Windows 7, 8 e 10. 

 

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 

 

O sistema foi implementado para enviar uma força para o servo-motor, 

ler sua posição e armazenar em arquivo. A Figura 5 mostra seu código. 
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Figura 5. Código simplificado do método de identificação do motor 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

A Figura 6 mostra alguns resultados alcançados com o software 

desenvolvido. 
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Figura 6. Resultados da implementação do sistema. 

CONCLUSÃO 

 

Foi desenvolvido um programa para aplicar ao servo-motor uma força de 

0 a 100 e ler a quantidade de voltas dadas pelo servo-motor a cada 

333,333ms. 

Como mostrado na Figura 6 verificou-se que com força 50, o servo-

motor realiza uma volta completa, ou seja, 360º, a cada 333,333ms. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao departamento de Ciência da Computação da UERN Campus Natal, 

pelo apoio e os ensinamentos dos professores Doutores: Carlos André Guerra 

Fonseca, Anderson Abner de S. Souza e Rosiery da Silva Maia e ao projeto 

PIBIC UERN pelo suporte financeiro. 

 

7    REFERÊNCIAS 

 

TRHUN, Sebastian; BURGARD, Wolfram; FOX, Dieter; Probabilistic 

Robotics. MIT Press, 2005. 

 

SIEGWART, Roland; NOURBAKSH, Illah; Introduction to Autonomous 

Mobile Robot, MIT Press, 2004. 

 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 608



AROCA, Rafael V.; GOMES, Rafael B.; TAVARES, Dalton; SOUZA, 

Anderson; BURLAMAQUI, Aquiles; CAURIN, Glauco; GONÇALVES, Luiz 

M. G.; Increasing Students’ Interest With Low Cost CellBots, IEEE 

Transaction on Education, 2012. 

 

PEREIRA, Rogério B.; A robótica educativa como recurso didático no 

ensino de Física no ensino médio, Trabalho de conclusão de curso, 

Universidade do Estado do Mato Grosso, 2008. 

 

Robô Livre, http://robolivre.org/conteudo/motores, site acessado em 19 de 

agosto de 2015. 

 

Bricxcc, http://bricxcc.sourceforge.net/, site acessado em 18 de agosto de 

2015. 

 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 609

http://robolivre.org/conteudo/motores
http://bricxcc.sourceforge.net/


INQUÉRITO ALIMENTAR DE PESAGEM DE REJEITOS A PARTIR DE 

PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS 

 

Ísis Natália Chagas Costa Paiva1, Gilberto Mariano Lopes da Silva Júnior2, Carlos Heitor Pereira 

Liberalino3 . 

 

 
RESUMO:  Este trabalho tem a intenção de auxiliar no processo de inquérito alimentar, que é um 

conjunto de métodos para obtenção de informações sobre o consumo alimentar de indivíduos e 

populações. Um dos métodos é o de pesagem do alimento subtraindo o peso dos rejeitos, que deixa 

lacunas em relação a informações sobre o rejeito. O método desenvolvido por esse trabalho se baseia 

na utilização de técnicas de tratamentos de imagens e processamento digital de imagens, calculando as 

porções desprezadas e analisando computacionalmente os rejeitos, tendo como resultado informações 

mais precisas a partir dos dados coletados. 

PALAVRAS – CHAVE: Inquérito alimentar; Tratamento de imagens; Processamento digital de 

imagens; Rejeito alimentar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao se fazer o inquérito alimentar de um indivíduo ou população, se tem como resultado dados 

referentes a sua alimentação. A partir disso, podem ser formulados estudos clínicos, políticas de 

produção e comercialização de alimentos além de programas de educação nutricional. Assim, a 

importância do inquérito alimentar está ligada a necessidade de verificar um quadro de saúde alimentar 

com a intenção de melhorá-lo, aumentando assim a qualidade de vida.  

Infelizmente, os métodos utilizados na coleta desses dados são propensos a erros, sejam eles por 

omissão ou por registros de dados errôneos, prejudicando sua interpretação. Para auxiliar na resolução 

desse problema, começou-se a introduzir técnicas da área de tecnologia da informação no processo de 

inquérito, como por exemplo, o uso de imagens fotográficas das refeições na avaliação do consumo 

alimentar a ser estudado.  

O Processamento Digital de Imagens (PDI) teve significativos avanços desde a década de 1960 

até os dias de hoje. Graças ao avanço da tecnologia como também ao desenvolvimento de novos 

métodos e técnicas, o PDI pôde se expandir pelas mais diversas áreas, como a medicina, a militar, o 

sensoriamento remoto e a nutrição (PEDRINI; SCHWARTZ, 2008).  

Nesse trabalho será feito o uso de técnicas existentes na área de processamento de imagens para 

o aprimoramento do método de pesagem do alimento a ser consumido e posterior pesagem dos rejeitos. 

O método a ser criado no trabalho consiste em utilizar imagens das refeições e rejeitos afim de calcular 

o tamanho das porções desprezadas e o quanto foi consumido. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 
PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS 

  

 Um imagem pode ser definida por uma função bidimensional f(x,y), na qual x e y formam um 

par ordenado, num plano cartesiano, e f(x,y) um espaço de cor. Assim, o domínio é o plano e o 

contradomínio é o espaço de cor. Para essa imagem ser digital x,y e f(x,y) devem estar na sua forma 

discreta. 

 
Figura 1: Imagem digital com seus eixos x e y e a função f(x,y) representando um pixel. 

Fonte: (GONZALEZ; WOODS, 2000). 

 

As primeiras aplicações com imagens digitais foram na indústria jornalística, no início da década 

de 1920, para o envio e recebimento de fotografias entre jornais. Esse envio era feito por cabos 

submarinos, codificando a imagem para ser enviada e depois reconstruindo-a no destino, reduzindo 

significativamente o tempo necessário para o envio.(GONZALEZ; WOODS, 2011). 

 Para se analisar as informações contidas nessas imagens nem sempre se tem como suficiente a 

visão humana, pois esta não é completamente precisa. Depois de significativos avanços tecnológicos, 

motivados principalmente pela corrida espacial, na década de 1960, entre as potências: Estados Unidos 

da América e Rússia, o computador pode enfim auxiliar nesse processo.   Isso porque passou a fornecer 

o desempenho exigido para que fossem realizados progressos em visão computacional, a qual funciona 

como uma imitação da capacidade humana de buscar certas informações na imagem e tomar decisões a 

partir disso. A visão computacional se divide em processamento e análise de imagens. 

Segundo Pedrini e Schwartz (2008) o processamento digital de imagens pode ser entendido 

como técnicas para a manipulação de imagens - capturar, representar e transformar -  fazendo o uso do 

computador. Foi desenvolvido, principalmente,  para a resolução de três grandes problemas conforme 

(PETROU; PETROU, 2010) a digitalização e codificação de imagens para facilitar a sua transmissão, 

impressão e armazenamento, o melhoramento e restauração de imagens e a segmentação e descrição de 

imagens como um estágio inicial para visão computacional. 

Não existem limites claros entre o processamento de imagens e as suas áreas relacionadas, como 

por exemplo a análise de imagens e a visão computacional, porém, há um ponto lógico entre elas, que 

é o reconhecimento de regiões ou objetos individuais em uma imagem. Esse ponto lógico mostra que o 

processamento de imagens não somente envolve processos em que as suas entradas e as suas saídas são 

imagens, mas também envolve processos que extraem atributos de imagens e que reconhecem objetos 

individuais (GONZALEZ; WOODS, 2011). 

 
ETAPAS DO PROCESSAMENTO DE IMAGENS  

 

O PDI é um processo dividido em várias etapas afim de resolver um problema que envolva 

imagens. A Figura 2 ilustra as referidas etapas. 
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Figura 2. Etapas de um processo de PDI. Fonte: (PEDRINI; SCHWARTZ, 2008) 

 

A primeira etapa chamada de aquisição compreende a fase de captura da imagem, por meio de 

uma câmera ou sensor, e a sua conversão para que possa ser utilizada no meio digital. A segunda etapa, 

de pré-processamento, se encarrega de preparar a imagem corrigindo possíveis erros e imperfeições, 

preparando-a para a próxima etapa. Na segmentação são identificadas as partes de interesse na imagem 

e estas são extraídas. Na fase de representação é feito o processamento dos dados extraídos na imagem, 

ou seja, sua manipulação e armazenamento. Na descrição as propriedades da imagem são extraídas para 

serem utilizadas na diferenciação entre classes de objetos. Por fim, a etapa de reconhecimento e 

interpretação é caracterizada por atribuir rótulos baseadas nas características adquiridas na etapa de 

descrição e atribui significados aos dados obtidos.  

A base de conhecimento constitui o entendimento sobre o domínio do problema, ela é 

dependente da aplicação e deve ser utilizada para orientar a comunicação entre os módulos a fim de 

executar uma determinada tarefa. 

 
INQUÉRITOS ALIMENTARES 

 

 É de conhecimento comum que a nutrição está diretamente ligada com a saúde e bem estar de 

indivíduos e populações. Nesse contexto, os estudos nutricionais servem para verificar o estado 

nutricional dos seres, para assim contribuir em sua melhoria. Ao se realizar um estudo nutricional são 

necessárias diversas informações sobre o consumo alimentar de um ou mais indivíduos. Para que se 

possa ter acesso a essas informações são necessários métodos para obtê-las, chamados de inquéritos 

alimentares ou dietéticos, divididos em qualitativo - com o objetivo de obter informações sobre a 

qualidade da dieta ou dos alimentos consumidos - ou quantitativo – com o objetivo de obter informações 

que possibilitem a determinação do valor nutritivo da dieta e dos hábitos alimentares de indivíduos ou 

populações. 

Existem, segundo Bosco e Conde (2013), seis tipos de métodos de inquérito alimentar, cada um 

com seu determinado modo de coletar informações. São estes: história alimentar, recordatório 24 horas 

(R24h), registro diário de consumo alimentar, pesagem direta dos alimentos ou pesos e medidas, 

Questionário de Frequência de Consumo Alimentar (QFCA) e Pesquisa de Orçamento Familiar (POF).  

O método de história alimentar obtém informações através de perguntas sobre consumo e hábitos 

alimentares ou através do registro das informações fornecidas pelo paciente sem nenhum 

direcionamento, fornecendo a descrição da ingestão habitual em relação aos aspectos qualitativos e 

quantitativos, levando um longo tempo de administração. 

O R24h, método mais utilizado para estudos individuais e coletivos, obtém todas as informações 

sobre o consumo alimentar nas últimas 24 horas de forma rápida e de baixo custo. No entanto, existe a 

desvantagem de que uma única aplicação do método não estima a dieta habitual, já que a ingestão 

relatada pode ser atípica. É recomendado o auxílio de um profissional para se realizar corretamente o 
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procedimento de coleta das informações ou até a utilização de registro fotográfico para uma maior 

precisão dos dados coletados. 

O registro diário de consumo alimentar consiste em que a pessoa a ser analisada, após um 

treinamento prévio, registre em sua própria casa os alimentos e bebidas consumidos em um determinado 

período; como os dados são anotados a medida que o paciente se alimenta, são reduzidos erros por 

esquecimento. Já que as sobras podem ser anotadas, erroneamente, como alimento ingerido, o paciente 

também pode fazer a pesagem dos alimentos e registrar que está utilizando o método de pesagem dos 

alimentos, com posterior pesagem do rejeito. No entanto, é válido lembrar que o próprio paciente pode 

alterar informações por saber que estará sendo avaliado, ou que ao tomar nota do tamanho das porções 

ingeridas em medidas caseiras o paciente pode ter problema em estimar porções. 

O método da pesagem direta dos alimentos, recomendado pela Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO) devido a sua exatidão e confiabilidade, se baseia em registrar 

a quantidade dos alimentos através de sua pesagem ou das medidas caseiras utilizadas, fazendo com que 

seja identificado o que se está consumindo (BOSCO; CONDE, 2013). Por mais que seja confiável, o 

método se torna complicado por necessitar de uma balança, além de que podem haver erros na anotação 

dos dados e o indivíduo deve conhecer medidas caseiras. 

 O QFCA, método mais prático e informativo de avaliação da ingestão alimentar, é constituído 

por uma lista de alimentos mais consumidos ou que fazem parte do padrão alimentar de um país, região 

ou localidade. A POF obtém informações sobre gastos familiares com alimentação e sobre os aspectos 

quantitativos e qualitativos dos alimentos consumidos mensalmente. Esse método é utilizado para 

verificar mudanças nos hábitos alimentares da população através da avaliação das variações das 

quantidades per capita dos alimentos adquiridos (BOSCO; CONDE, 2013). Apesar de prático o método 

se torna pouco exato pois trata-se de estimativas, assim tem uma quantificação pouco exata e nem todos 

os alimentos que o individuo consumiu podem estar na lista. 

A escolha de um deles em um determinado estudo nutricional depende de diversos fatores como, 

por exemplo, o estado geral do indivíduo a ser estudado, a evolução da condição clínica e os motivos 

pelos quais o indivíduo necessita de orientação nutricional. Também devem ser levadas em consideração 

suas vantagens e desvantagens em relação ao objetivo que se pretende alcançar reduzindo a margem de 

erros nas áreas de maior interesse. 

 
PDI AUXILIANDO EM INQUÉRITOS NUTRICIONAIS 

 

 Como foi observado, cada um entre os métodos de inquéritos nutricionais tem alguma 

desvantagem específica, inevitavelmente. Apesar de que a área da nutrição, assim como diversas outras, 

ainda não faz uso total de todo potencial que a tecnologia tem a oferecer, é inegável que o avanço desta 

possa vir a servir como auxílio para reduzir erros e tornar seus resultados mais eficazes e rápidos, como 

por exemplo, técnicas de processamento digital de imagens. 

  Um exemplo de tecnologia de processamento de imagens auxiliando processos nutricionais é o 

Meal Snap, software disponível para o sistema IOS. Esse programa consiste em capturar a foto da 

refeição, juntamente com uma pequena descrição, e identificar seus componentes de forma a obter 

informações nutricionais mais detalhadas, como o número de calorias, proteínas, gorduras, vitaminas e 

carboidratos presentes no prato. A Figura 3 retrata o programa. 
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Figura 3. Meal Snap. 

Fonte: Adaptação da internet. 

 

 O PlateMate, apresentado no trabalho de Noronha et al.(2011), é outro programa que auxilia no 

processo de estudo nutricional. O usuário tira uma foto de sua refeição e o software identifica o alimento 

na imagem, tamanho das porções e, por último, calcula e retorna uma estimativa de ingestão alimentar 

e composição do referente prato (quantidade de calorias, proteínas e carboidratos). O PlateMate utiliza 

o método de Crowdsourcing a partir do Amazon Mechanical Turk, serviço baseado em introduzir 

conhecimento coletivo para resolver problemas, adicionando inteligência humana ao aplicativo. É 

bastante recomendado em tarefas de processamentos de imagens pois auxilia em funções como 

classificar objetos nas imagens ou verificar se alguma imagem enviada pelo usuário contem conteúdo 

inadequado, por exemplo. A Figura 4 ilustra o PlateMate. 

 
Figura 4. PlateMate. 

Fonte: (NORONHA et al., 2011) 
 

 Outro trabalho que focou em auxiliar em processos de inquérito alimentar foi o de Kitamura et 

al (2010).  O ponto desse trabalho foi computadorizar totalmente o método de Remote Food 

Photography Method, o qual consiste em tirar uma fotografia da refeição no inicio e outra após o 

consumo que serão enviadas para um especialista que estimará os dados nutricionais da refeição. Apesar 

de conseguir identificar alimentos e categorizá-los entre carnes, frutas ou grãos, não conseguiu 

especificar os alimentos presentes ou seus valores nutricionais. 

 

VISÃO GERAL 

 

Como já foi  dito anteriormente, os métodos habituais de inquérito alimentar são suscetíveis a 

erros humanos, e foram pensadas técnicas para reduzir tais erros. Uma forma que se encontrou como 

uma solução foi utilizar registros visuais, como fotografias, e softwares que auxiliam nos procedimentos 

de inquérito. 

Nesse trabalho será feito, a partir  do uso de PDI, a  incrementação do método de inquérito 

alimentar que se baseia na análise de rejeitos, tendo como retorno uma resposta mais precisa a partir 

dos resultados. 

 

 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
 

As duas tecnologias que contribuíram mais significativamente para o desenvolvimento desse 

trabalho foram o TerraView e a Geograpich Data Mining Analyst.  Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 614



O TerraView, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas espaciais, é um sistema de 

informação geográfica (SIG) que faz uso da TerraLib, biblioteca de classes com código aberto que 

permite o trabalho colaborativo entre a comunidade de desenvolvimento de aplicações geográficas. Ele 

manipula dados vetoriais e matriciais e seus respectivos atributos armazenados em Sistema de 

Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) relacionais ou georelacionais de mercado (CREPANI; 

MEDEIROS, 2005). 

 O Geographic Data Mining Analyst, GeoDMA, é um plugin para o TerraView que permite a 

execução de técnicas de segmentação, extrair e selecionar atributos, treinar e classificar imagens com o 

objetivo de extrair informações e descobrir conhecimento de bases de dados geográficos (KORTING; 

FONSECA; CÂMARA, 2013). 

 

 METODOLOGIA 

  

 As etapas executadas para o desenvolvimento do método foram: aquisição de imagens, pré-

processamento e mineração. A Figura 5 ilustra a metodologia que será detalhada nos parágrafos 

seguintes. 

 

 
Figura 5. Metodologia do trabalho. 

Fonte: autoria própria. 
 

 A primeira etapa realizada foi a aquisição de imagens. As mesmas foram cedidas pela 

nutricionista Laura Camila Pereira Liberalino, pesquisadora do projeto “Envelhecimento Humano e 

Saúde: a Realidade dos Idosos institucionalizados de Natal”, projeto financiado pela Fundação de Apoio 

à Pesquisa do RN (FAPERN) e pelo Programa de Apoio a Núcleos Emergentes(PRONEM),sob 

coordenação do prof. Dr. Kenio Costa de Lima da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte(UFRN).  Foram utilizadas duas imagens de refeições padrões, e quatro de seus respectivos 

rejeitos, totalizando seis imagens. A figura 6 representa uma das imagens de refeição e seu rejeito. 

 

 

Figura 6. Refeição padrão B e seu respectivo rejeito. 

Fonte: Laura Camila Pereira Liberalino. 
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 Após adquirir as imagens foi necessário prepará-las para uso, sendo essa a etapa de pré-

processamento. Foi composta por duas fases: recorte da área de interesse e o redimensionamento da 

imagem. No recorte, a área de interesse escolhida como referência foi o recipiente que a refeição se 

encontrava, prato ou bandeja. Em seguida, foi necessário fazer o recorte nas imagens utilizando o GNU 

GIMP, Image Manipulation Program (GIMP), editor de imagens gratuito e open source. Após ser 

recortada, a imagem será redimensionada para que todas as imagens estejam  nas mesmas proporções e 

características. O redimensionamento foi feito utilizando o editor de imagens Adobe Photoshop CS6. A 

Figura 7 representa a imagem após passar pela fase de recorte, contendo somente a sua área de interesse. 

 

Figura 7. Área de interesse da refeição padrão A. 

Fonte: Autoria própria 
 
 
 

 Para a etapa de mineração foi utilizado o GeoDMA. Com ele é possível realizar as etapas de 

mineração, das quais foram utilizadas a de segmentação, seguida pela de extração de atributos 

(KORTING et al., 2009).  

 Na etapa de segmentação foi utilizado o algoritmo de crescimento por região para separar os 

diferentes elementos que compõe a imagem. Na segmentação por crescimento de regiões, pixels 

aleatórios (sementes) são selecionados, a partir daí as regiões começam a “crescer” através da junção 

de pixels vizinhos que são parecidos de acordo com algum determinado  critério (predicado), que 

geralmente é um valor como, variância, textura, tamanho, forma, entre outros (NEGRI; SILVA, 2013). 

A Figura 8 mostra a imagem da refeição padrão B antes e depois da segmentação. 

 

 

 

Figura 8. Refeição padrão B antes e depois da segmentação. 

Fonte: autoria própria. 

 

 A Tabela 1 contém os parâmetros utilizados no algoritmo de crescimento por regiões para se 
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obter a separação dos diferentes elementos das refeições. Esses parâmetros são: a distância euclidiana e 

a área mínima. A distância euclidiana é um parâmetro que utiliza o valor dado para associar um pixel a 

um outro determinado pixel, enquanto o parâmetro da área mínima  utilizado para representar o tamanho 

mínimo da área, em pixels, que representará uma região segmentada (Tutorial TerraView). 

 

Refeição Distância Euclidiana Área Mínima 

Refeição A - Padrão 25 30 

Refeição A - Rejeito Um 25 30 

Refeição A - Rejeito Dois 25 30 

Refeição B - Padrão 25 30 

Refeição B - Rejeito Um 25 30 

Refeição B - Rejeito Dois 25 30 

Tabela 1: Parâmetros da segmentação. 

Fonte: Autoria própria 
 

 Posteriormente  foi feita a etapa de extração de atributos, na qual métricas foram extraídas de 

cada porção das refeições para serem utilizadas no cálculo do rejeito. Essas métricas foram obtidas 

através da seleção das áreas segmentadas das porções dos diferentes elementos contidos nas refeições.  

Após a seleção das áreas segmentadas de cada porção, efetuou-se a etapa de extração do tamanho total 

das áreas segmentadas que foram selecionadas de cada porção e, a classificação das mesmas. Através 

da criação de classes no TerraView com nomes que representavam o determinado componente presente 

na refeição, as regiões segmentadas de cada componente puderam ser identificadas para facilitar o 

processo de captura do tamanho de suas áreas.  A Figura 9 mostra a seleção de todas as regiões 

segmentadas da porção de arroz contida na refeição padrão A. 

 

Figura 9. Uma das áreas de interesse da refeição padrão A. 

Fonte: Autoria própria 

 

 Após cada um dos componentes da refeição estarem devidamente selecionados e classificados 

é feito o cálculo total da área em pixels de cada componente. Dessa forma é possível ser feita a 

comparação entre a área da refeição padrão e o rejeito. Como o tamanho das áreas de cada região 

segmentada ficam armazenadas no SGBD PostgreSQL, foi desenvolvido um algoritmo na linguagem 

de programação Java para que se comunicasse com o banco de dados que continha o tamanho de todas 

as áreas, pegando os valores das áreas através dos nomes das classes, possibilitando o cálculo da área 

de cada componente das refeições padrões e de seus respectivos rejeitos, e assim, fornecendo a 

porcentagem rejeitada de cada uma das refeições. 
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RESULTADOS 

  

 A Tabela 2 contém a pesagem das refeições(em gramas) que foram utilizadas na aplicação do 

método. A pesagem realizada contém tanto o peso individual de cada componente da refeição, quanto 

o peso total da refeição. 

 

Refeição Arroz Feijão Macarrão Farofa Salada Frango Peixe 
Peso 

Tota

l Refeição 

A 
137,6g 64,77g X X 72,4g 71,97g X 346,74g 

Refeição 

B 
109,43g 107,90g 118,70g 18,63g 26,70g 91,20g 76,67g 549,23g 

Tabela 2: Dados do consumo alimentar. 

Fonte: projeto Envelhecimento Humano e Saúde: a Realidade dos Idosos Institucionalizados de 

Natal 
 

 As tabelas 3 e 4 contém a porcentagem total dos rejeitos, da refeição padrão A e da refeição 

padrão B, respectivamente, obtidos  através do método da Posterior Pesagem do Rejeito(PPR). 

 

Refeição Porcentagem rejeitada 

Refeição A – Rejeito Um 54% 

Refeição A – Rejeito Dois 31% 

Tabela 4: Percentual do rejeito da refeição padrão A conforme a PPR.  

Fonte: Autoria própria 

 

Refeição Porcentagem rejeitada 

Refeição B – Rejeito Um 73% 

Refeição B – Rejeito Dois 34% 

 

Tabela 5: Percentual do rejeito da refeição padrão B conforme a PPR.  

Fonte: Autoria própria 

 

 Através do método desenvolvido também é possível definir o percentual rejeitado de cada 

alimento presente na refeição. As tabelas 5 e 6 contém a porcentagem total e individual dos rejeitos, da 

refeição padrão A e da refeição padrão B, respectivamente, obtidos através do método desenvolvido no 

presente trabalho, além da comparação entre os dois métodos, o método desenvolvido e o método da 

PPR. 

 

 

Refeição A 

 

Arroz 

 

Feijão 

 

Salada 

 

Frango 

Total – 

Método 

desenvolvido 

Total – 

Métod

o PPR 

Rejeito Um 69% 39% 31% 44% 47% 54% 

Rejeito 

Dois 
17% 19% 100% 0% 35% 31% 

Tabela 6: Método aplicado na refeição padrão A. Fonte: Autoria própria Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 618



Refeiç

ão 

B 

 

Arro

z 

 

Feijão 

 

Macarrã

o 

 

Farof

a 

 

Salada 

 

Frango 

 

Peixe 

Total – 

Método 

desenvolvi

do 

Total 

– 

Méto

do 

PPR 

Rejei

to 

Um 

98% 90% 93% 95% 62% 0% 100% 83% 73% 

Rejei

to 

Dois 

0% 0% 95% 0% 100% 0% 100% 42% 34% 

Tabela 7: Método aplicado na refeição padrão B. 

 Fonte: Autoria própria 

 

 A diferença entre as porcentagens dos rejeitos obtidas através dos dois métodos se deu devido à 

configuração de alguns componentes da refeição. Em alguns casos, determinado componente 

sobrepunha outro, e em outros casos, o modo como determinado componente era apresentado ou 

colocado no prato mudava em relação as suas fotografias relacionadas. Apesar das dificuldades citadas, 

os resultados obtidos através do método desenvolvido se mostraram satisfatórios em comparação ao 

método da PPR, onde no pior caso a diferença entre as duas porcentagens foi de 10%. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 
 Com a crescente utilização da tecnologia para facilitar nosso dia a dia, estudos nutricionais 

podem ter significativos avanços tomando proveito de técnicas de PDI em inquéritos alimentares. A 

metodologia apresentada nesse trabalho mostrou-se satisfatória, já que os resultados obtidos se mostram 

regulares em relação ao comumente utilizado por nutricionistas para calcular rejeito de refeições. 

  Tal método pode se mostrar como um recurso adicional para incrementar os métodos de 

cálculos de porcentagem ingerida de uma refeição, tal que, auxilie os nutricionistas com uma maior 

precisão sobre o consumo alimentar de indivíduos ou grupos, ajudando em  diagnósticos de prevalências 

de inadequação de nutrientes e definições do padrão alimentar de uma população. 

 Para  trabalhos futuros pensou-se na continuação do estudo de melhores técnicas e softwares 

para se realizar PDI em métodos de inquéritos alimentares e na criação de um sistema que possa ser 

utilizado pelos nutricionistas com funcionalidades como, reconhecimento dos componentes de uma 

refeição e utilização de imagens 3D. 
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RESUMO: Obtivemos o acetato de celulose (AC), através da purificação do bagaço de cana-de-

açúcar;  Fizemos a acetilação homogênea, utilizando-se o ácido acético como solvente, o anidrido 

acético como agente acetilante, sendo o ácido sulfúrico o catalisador; Utilizamos a titulometria para 

determinação do grau de substituição (GS) através de uma reação de saponificação. O 

comportamento do grau de substituição verificado demonstra que a metodologia utilizada neste 

trabalho, foi extremamente eficiente, apresentando grau de substituição máximo; obtivemos o óxido 

de manganês (IV) suportado em acetato de celulose e encontramos valores próximos a 2,7 de Mn 

incorporados no acetato de celulose pela  relação entre massa de óxido de manganês  (IV)/ massa de 

AC/MnO2 . 

 

PALAVRAS-CHAVE: Acetato de celulose; Oxido de manganês;; UV-visível; Acetilação 

 

INTRODUÇÃO 

 O Brasil é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar para a indústria do álcool e do 

açúcar. Após a retirada da garapa, temos o bagaço de cana-de-açúcar. Atualmente, esse bagaço é 

em sua maioria queimado para gerar energia para as usinas, mas uma quantidade considerável é 

ainda desperdiçada. Devido ao excedente, foi estimado que as usinas de açúcar e álcool pudessem 

liberar de 30 a 50% do bagaço produzido para usos alternativos (MARTIN et al., 1999).  

 Estima-se que sejam produzidos cerca de 54 milhões de toneladas de bagaço anualmente 

em todo o mundo. Muitos processos e produtos têm feito uso deste resíduo agroindustrial como 

matéria-prima, devido, além da grande quantidade produzida, às suas características físico-

químicas (CARVALHO, 2009).  

 A celulose se destaca entre esses polímeros naturais, devido ser um material biodegradável 

e renovável e é o material natural mais abundante do mundo, e o Brasil, sendo um país tropical, 

apresenta grandes vantagens climáticas que favorece a sua produção. 

 A fração de celulose é a mais abundante no bagaço, é um polímero que não necessita do 

emprego de metodologias industriais complexas e tão pouco solventes específicos para sua síntese. 

 O uso do bagaço da cana-de-açúcar apresenta também outras vantagens, pois além de ser o 

maior resíduo agroindustrial da indústria sucroalcooleira, com uma produção de, 

aproximadamente, 280 kg/t de cana moída, possui baixo custo (OLIVÉRIO, 2005 e SUN et al., 

2004). Verifica-se ainda que a utilização do bagaço de cana-de-açúcar no Brasil para produção de 

acetato de celulose é uma alternativa interessante do ponto de vista ambiental, pela remoção deste 

resíduo do meio ambiente e pela possibilidade de agregar valor ao bagaço. 

 O acetato de celulose(AC) é produzido a partir da acetilação do biopolímero em presença de 

anidrido acético, ácido acético glacial e ácido sulfúrico. (CERQUEIRA et al., 2007). O acetato de 

celulose é, assim, produzido pela substituição dos grupos hidroxila das unidades de glicose por 

grupos acetila. Como consequência pode-se obter materiais com diferentes graus de substituição 

(GS) (sendo o grau de substituição o número médio de grupos acetila que substituem as hidroxilas 

por unidade glicosídica), o qual pode variar de 0 (para a celulose) a 3 (para um material tri-

substituído). O acetato de celulose é um polímero termoplástico, possui alta dureza, maciez ao 
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toque, resistência a impactos, baixa flamabilidade e facilidade de processamento.  E o éster 

orgânico de maior importância que tem aplicações comerciais em diversas áreas sendo largamente 

utilizado como filmes, fibras, plásticos e membranas. Quando biodegradado ou incinerado, esse 

material libera CO2 para a atmosfera. É produzido pela acetilação da celulose, através da reação 

com ácido acético e anidrido acético utilizando ácido sulfúrico como catalisador. O acetato de 

celulose pode ser facilmente moldado em diferentes formas como membranas, filmes, fibras ou 

pérolas.  O AC é frequentemente utilizado para preparar compósitos, pois apresentam diversas 

vantagens como baixo custo, disponibilidade, biodegradabilidade e boa estabilidade térmica (até 

473 K).  O AC pode ser modificado quimicamente através de reações que envolvem os seus grupos 

acetatos, sendo assim, podemos imobilizar íons Mn diretamente sobre o acetato de celulose. É 

importante lembrar que, o AC sendo um polímero atóxico possibilita a sua utilização sem agredir 

diretamente o meio ambiente. Devido a essas características, neste trabalho foi preparado um 

material  contendo acetato de celulose e manganês. 

 Dentre as diversas aplicações do acetato pode-se destacar a utilização em processos de 

separação por membranas, tais como hemodiálise, nanofiltração e osmose inversa, matrizes para 

liberação controlada de fármacos, sensores e proteção de filmes ópticos, separação de gases e 

preparação de filmes de alumina. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

a)Purificação do bagaço de cana-de-açúcar 

 

  A purificação foi feita segundo Meireles, 2007, com modificações como descrito a seguir. 

  Adicionou-se 76 mL de água destilada a 4,00 g de bagaço seco e moído. Deixou em repouso 

por 24 horas e filtrou. Adicionou-se 76,00 mL de hidróxido de sódio 0,25 mol.l
-1 

ao bagaço, deixou 

mais 18 horas em repouso, logo após a mistura reacional foi filtrada e lavada com água destilada. O 

bagaço foi colocado em refluxo com 3 porções sucessivas de 450 ml de uma mistura 20% v/v de 

ácido nítrico e etanol. A mistura reacional foi trocada a cada hora. Após o refluxo filtrou-se e lavou-

se a mistura com água destilada até que a solução da lavagem se tornasse incolor (até eliminar todo 

o ácido). Isto é controlado medindo-se o pH da água resultante, após a lavagem do bagaço, com 

auxílio de papel indicador. Quando o pH da água estiver neutro (pH=7) a lavagem é encerrada. O 

bagaço purificado foi colocado na estufa a 105º C para secar durante 3 horas. Depois de seco, o 

bagaço foi triturado em um liquidificador. 

 

b)Síntese do acetato de celulose (AC) - Acetilação Homogênea.  

  A acetilação foi feita seguindo o procedimento descrito por Meireles, 2007. 

  A 2,0058g de bagaço purificado adicionou-se 40,00 mL de ácido acético glacial, agitou-se 

por 30 min à temperatura ambiente. Logo após adicionou-se uma solução contendo 0,30 mL de 

H2SO4 concentrado em 17,5 mL de ácido acético glacial e agitou-se por 15 min à temperatura 

ambiente. A mistura foi filtrada e o bagaço foi colocado em um béquer. Ao filtrado adicionou-se 

40,00 mL de anidrido acético, agitou-se e retornou-se o filtrado ao béquer contendo o bagaço. A 

solução foi agitada por mais 30 min e deixada em repouso. Após 24 horas adicionou-se água 

destilada ao meio reacional até que não houvesse mais formação de precipitado. A mistura foi 

filtrada à vácuo com água destilada até a neutralização. O material foi seco na estufa a 105º C por 

90 min. 

 

c) Preparação e padronização do NaOH 0,25 mol.L
-1

 e  do  HCl 0,25 mol.L
-1 

 

c.1)  NaOH 0,25 mol.L
-1
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          O hidróxido de sódio não é um padrão primário porque sempre contém uma certa quantidade 

indeterminada de água e de Na2CO3 adsorvida no sólido. Por esta razão é necessário preparar uma 

solução de NaOH de concentração próxima daquela desejada e determinar a sua concentração real 

através de titulações contra amostras de um padrão primário. O procedimento a ser seguido consiste 

em pesar aproximadamente 1.0g de NaOH em pastilhas e dissolvê-las em água destilada 

previamente fervida e resfriada. A solução é então diluída até cerca de 100,0 mL e armazenada em 

um frasco plástico.  M= m(g)/MM*V(L) .Para a padronização desta solução usam-se amostras de 

ftalato ácido de potássio (biftalato de potássio, C6H4(COOH)(COOK)), seco em estufa por 1-2 

horas a 110°C. Pesam-se exatamente, por diferença, duas ou mais amostras de 1,021 a 1,026 g 

(anotando até ± 0,1 mg) de sal e transfere-se cada uma delas para um erlenmeyer de 250 mL, ao 

qual são adicionados cerca de 25 mL de água destilada. Agita-se com cuidado até a dissolução total 

da substância e titulam-se separadamente as amostras com a solução de NaOH preparada, usando-se 

duas gotas de solução de fenolftaleína como indicador. O aparecimento de uma leve coloração 

rosada que perdura por cerca de 30 segundos indica o ponto final da titulação. Calcula-se, então, 

através dos dados experimentais obtidos, a concentração da solução de NaOH, em mol L
-1

. 

 

c.2) HCl  0,25 mol L
-1

  

       O ácido clorídrico também não é um padrão primário e por isso torna-se necessário padronizá-

lo. Sabe-se que o cloridreto (HCl gasoso) tem uma massa molar de 36,5 g mol-1 e que uma solução 

saturada deste gás fornece uma solução a 35,6% (m/m) de HCl, com uma densidade d = 1,18 g mL
-

1
.  

M= m(g)/MM*V(L)  ;  35,6  ----100 g  ;   d= m(g)/V(mL) 

Tendo-se conhecimento destes dados, calcula-se que cerca de 2,1 mL (medidos com uma proveta) 

desta solução saturada (HCl, 12 mol L
-1

) devem ser tomados e diluídos a 100mL para se obter uma 

solução aproximadamente 0,25 mol L
-1 

do referido ácido. M1*V1= M2*V2 . 

         A padronização desta solução é feita com carbonato de sódio (padrão primário) previamente 

aquecido a 270ºC < T < 300ºC por 1 hora. O procedimento a ser seguido na prática consiste em 

pesar, por diferença, 0,265 a 0,270 g (anotando até ± 0,1 mg) do sal tratado termicamente, transferir 

a amostra pesada para um erlenmeyer de 250 mL, adicionar 25 mL de água destilada, duas gotas de 

vermelho de metila 0,1% (m/V). Titular até a viragem para coloração rósea. Aquecer a ebulição, 

para eliminar o gás carbônico. Esfriar e prosseguir a titulação. Repetir essa operação até coloração 

rósea persistente. Com os dados obtidos, calcular a concentração em mol.L
-1

 da solução de HCl. 
 

d) Determinação do grau de substituição 

 

Às amostras de 0,0495g do material obtido adicionou-se uma solução alcoólica contendo 

10,00 mL de NaOH 0,25 mol.L
-1

 e 10,00 mL de etanol, previamente padronizado com bfitalato de 

potássio e deixou-se a mistura em repouso por vários dias.. Logo após adicionou-se 20,00 mL de 

ácido clorídrico 0,25 mol.L
-1

 e deixou-se a mistura por mais 30 min, em seguida a mistura foi 

titulada com o hidróxido de sódio previamente padronizado, utilizando como indicador a 

fenolftaleína. 

Para o cálculo da quantidade de grupos acetilados utilizou-se a equação 1. 

 

%GA = [(Vbi + Vbt)µb – (Va.µa)] M . 100    (1) 

   mac 

Onde: 

%GA = porcentagem de grupos acetila 

Vbi = volume de hidróxido de sódio adicionado 

Vbt = Volume de hidróxido de sódio obtido na titulação 

μb = molaridade do hidróxido de sódio 
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Va = volume de acido clorídrico adicionado 

μa = molaridade do acido clorídrico 

M = massa molar dos grupos acetila 

mac = massa de acetato utilizada 

 

O grau de substituição, que é o valor médio de grupos acetila (GA) que substituem as 

hidroxilas nas unidades glicosídicas, foi determinado por via química através de uma reação de 

saponificação. As análises foram realizadas em triplicata.  

A saponificação é a reação de hidrólise promovida por uma base. Nesta reação, o íon 

hidróxido promove um ataque nucleofílico ao átomo de carbono da carbonila do acetato de 

celulose. Em seguida, um intermediário tetraédrico expele um íon alcóxido, ocorrendo a 

transferência de um próton conduzindo ao produto da reação (CARVALHO, 2009). 

 

e) Obtenção do óxido de manganês (IV ) suportado em  acetato de celulose 

 

O procedimento adotado neste ensaio segue a seguinte sequencia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Determinação do teor de óxido de manganês (IV)  suportado em  acetato de celulose  

 

Uma vez obtido o compósito acetato de celulose impregnado com óxido de manganês (IV) 

incorporada ao substrato polimérico. 

 A obtenção desta quantidade não pode ser feita através da simples diferença entre a massa 

do polímero obtido após a impregnação e sua massa obtida antes desse tratamento (conforme) 

I. Pesar uma  massa de 20 g de  acetato de celulose  e  transferi-la  para um   bequer de 2 litros; 

   II.adicionar 1,5 litros de uma solução de permanganato de potássio 0,01 M em meio contendo ácido 

nítrico 0,01 M;  

 
III.colocar o bequer contendo a solução ácida de permanganato de potássio em um banho de água 

termostatizado a  60
o
C e mante-lo no banho por duas horas. Agitar a solução de 10 em 10 minutos 

nos primeiros 30 minutos e de meia em meia hora até se completarem as duas horas 
 

IV.decorridas as duas horas, retirar a amostra de acetato de celulose já impregnado com óxido de 

manganês (IV) do banho termostatizado e da solução ácida de permanganato; 

V.realizar uma pré-lavagem das fibras com água filtrada, seguindo-se lavagem com água bidestilada, 

até não ser observado mais o desprendimento do óxido de manganês (pó escuro) pouco aderido na 

superfície do polímero impregnado; 

 
  VI.lavar as fibras mais exaustivamente com água bidestilada; 
 

 VII.retirar três alíquotas de 5 ml cada e determinar o teor de manganês utilizando o método 

colorimétrico via oxidação a permanganato de potássio com periodato de potássio. 
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procedimento empregado no caso de polietileno impregnado, devido ao fato de que durante uma 

grande quantidade de fibras se desagregam da massa total inicialmente pesada, de tal modo que a  

determinação gravimétrica torna-se inviável. 

 Por este motivo, foi utilizado o método colorimétrico de determinação do teor de manganês 

(presente no acetato de celulose já impregnado), via oxidação a permanganato com periodato de 

potássio. Para isto, o método descrito na literatura foi adaptado as nossas condições de trabalho e 

para uma melhor compreensão serão também colocadas algumas estruturas dos compostos químicos 

envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. adicionar 5,0 ml de uma solução de metabissulfito de sódio 0,5 M e deixar o composíto 

polímero/óxido em contato com esta solução durante 5 minutos. Este tempo é suficiente para 

que todo o óxido de manganês seja removido da superfície do acetato de celulose, sem 

danificar o polímero; 

                                                     
                                                 

                                                 Metabissulfito de sódio                                         

 

Obs: Bissulfito de sódio em contato com alvejante de cloro (solução aquosa de hipoclorito de 

sódio) irá produzir vapores nocivos. 

 

  III. filtrar a solução em um papel de filtro e recolher o filtrado em um erlenmeyer de 250 ml; 

 IV. lavar o acetato de celulose (do qual o óxido de manganês (IV) fora removido), com 20 ml   de 

água bidestilada; 

V. adicionar ao filtrado 30 ml de uma solução aquosa de ácido nitríco 1:3 (v/v); 

VI. aquecer o filtrado a ebulição em chapa de aquecimento até que fumos de óxidos de nitrogênio 

não se desprendam mais da solução; 

 

I .pesar em um bequer de 50 ml aproximadamente 0,04 g de AC/MnO2 (previamente seco em  

estufa e mantido em dessecador) (GEDON,2000);  

 

         
                       

                   AC                                                   MnO2 

 

 

A geraç ão de cargas na interface  óxido-solução pode ser resultado tanto da adsorção de íons H
+
 

ou OH
-
 ou de moléculas de água da solução, como da dissociação

 
de grupos superficiais através 

de reações ácido-base  gerando sítios positivos ou negativos. Exemplo: adsorção de íons H
+ 

  ou  

OH
-
; M=Mn 
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VII. retirar a solução da chapa de aquecimento e adicionar 0,5 g de persulfato de amônia; 

 

                                                
 

VIII.retornar a solução para a chapa de aquecimento e manté-la  em ebulição por mais 15 minutos;  

 

Obs: (A finalidade deste procedimento é oxidar os compostos de carbono bem como destruir o 

excesso de persulfato de amônia presente em solução). 

 
 

IX. adicionar 5 ml de ácido fosfórico 85% (d=1,7 g,cm , seguidos de aproximadamente 0,5 g de 

periodato de potássio.  

 

                                                                  
        

 Ácido fosfórico                                 Periodato de potássio 

 

Obs: O periodato (como sal de sódio ou potássio) é um forte agente oxidante e pode converter o 

Mn(II) e  Mn(VII), para a determinação espectrofotométrica, através da reação: 

 

            2Mn2
+
 + 5IO4

-
 + 3H2O → 2MnO4

-
 + 5IO3

-
 + 6H

+ 

 

X..deixar a solução entrar novamente em ebulição até ser observada a formação de uma leve 

coloração rósea. Manter a solução aquecida por mais 10 minutos e então resfria-la a temperatura 

ambiente; 

 

 
XI.transferir a solução para um balão volumétrico de 250 ml e diluí-la até a marca do balão com 

água bidestilada;  

XII.realizar a leitura da absorbância da solução assim obtida em um espectrofotômetro  uv-visível 

(Micronal B-362), utilizando-se cubetas de vidro de 1,0 cm de caminho óptico, no comprimento de 

onda de 545 nm. 

Obs.1: Utilizar como branco uma solução preparada conforme procedimento anteriormente descrito, 

excetuando-se a adição da amostra de acetato já impregnado. 

 
 

 

K
+ 
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g) Estudo do composto usando a espectroscopia ultravioleta-visível 

  A absorção da região visível e ultravioleta depende, em primeiro lugar, do número e do 

arranjo dos elétrons nas moléculas ou íons absorventes. Como consequência, o pico de absorção 

pode ser correlacionado com o tipo de ligação que existe na espécie que está sendo estudada. 

  De um ponto de vista prático, o aspecto mais importante do cálculo quântico é a 

determinação de quanta luz é absorvida pela amostra. Isto é descrito pela lei de Beer- Lambert, que 

dá a relação entre a intensidade da luz incidindo na solução (I0), e a intensidade da luz saindo da 

solução (I). 

Log (I0/ I) =A=cl 

A= absorbância 

= absorvidade molecular ou coeficiente de extinção 

c= concentração do material absorvedor 

l= espessura da amostra da amostra através da qual a luz passa. 

 A absorção pelos compostos orgânicos e inorgânicos é relacionada com uma deficiência de 

elétrons na molécula. Nos inorgânicos, o comprimento de onda de absorção das transições “d-d” 

depende do metal envolvido, do número de grupos coordenados, da basicidade, dos átomos 

doadores e da geometria dos grupos coordenados. 

 Nos compostos orgânicos, os que possuem dupla ligação absorvem fortemente no 

ultravioleta remoto. Os compostos que possuem ligações simples e duplas alternadamente, 

chamadas de ligações conjugadas, produzem absorção em comprimentos de ondas maiores. Quanto 

mais extenso for o sistema conjugado, mais longos serão os comprimentos de onda absorvidos, 

podendo chegar à região do visível. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O cálculo da porcentagem de grupos acetila utilizou-se a equação 1,. Segundo Puleo um 

triacetato de celulose possui 43,5% de grupos acetila o que corresponde a um grau de substituição 

de 2,88, assim verificou-se que após vários dias o material obtido  apresentou também  43,5 % e 

portanto com a mesmo  grau de substituição da literatura.A partir dos valores de absorbância 

obtidos experimentalmente para algumas alíquotas de AC/MnO2, determinou-se o teor de manganês  

incorporado a este substrato, usando uma curva padrão  construída conforme prevista na literatura. 

A solução de permanganato de potássio utilizada nestes experimentos e  padronizada com oxalato 

de sódio tem concentração igual a 0,01673 M;Na determinação da relação entre massa de óxido de 

manganês  (IV)/ massa de AC/MnO2 foram realizados ensaios de determinação do teor de 

manganês  através do método colorimétrico ( =545 nm)  e obtivemos valores próximos a 2,7 de 

Mn incorporados no acetato de celulose e corroboram com os da literatura. 

 

                                     

 

 

      Massa de MnO2 x 100  = 1,08 x 100 = 2,7 

        Massa de AC/MnO2             40,02  
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Durante a acetilação da celulose há uma mudança gradual das propriedades do polímero 

em função da substituição gradual dos grupos hidroxilas da superfície da celulose por grupos acetil, 

mudando gradualmente o caráter hidrofílico para hidrofóbico. 

O grau de substituição mede o valor médio de grupos acetila (GS) que substituem as 

hidroxilas nas unidades glicosídicas, foi determinado por via química através da reação de 

saponificação. As análises foram realizadas em triplicata. A saponificação é a reação de hidrólise 

promovida por uma base. Nesta reação, o íon hidróxido promove um ataque nucleofílico ao átomo 

de carbono da carbonila do acetato de celulose. Em seguida, um intermediário tetraédrico expele um 

íon alcóxido, ocorrendo a transferência de um próton conduzindo ao produto da reação 

(CARVALHO, 2009). Os valores obtidos experimentalmente são mostrados na tabela 1. 

 

Tabela 1: Volumes de NaOH utilizados na titulação do acetato de celulose para o produto da reação 

e porcentagem de Grupos Acetila (%GA). 

Massa (g) Volume de NaOH (mL) Percentual de grupos acetila 

0,1046 10,1 42,94 

0,1045 10,0 42,93 

0,1046 10,2 42,94 

 

Para o cálculo da porcentagem de grupos acetila utilizou-se a equação 1, e para o 

cálculo do grau de substituição utilizou-se uma regra de três simples proposta por PULEO (1989), 

onde um triacetato de celulose possui na sua estrutura com 43,5% em massa de grupos acetila, o 

que corresponde a um grau de substituição de 2,88. Assim, verificou-se diante dos resultados do 

percentual de GA disposto na tabela 1 que a amostra apresentou grau de substituição de 2,84. 

O comportamento do grau de substituição verificado demonstra que a metodologia 

utilizada neste trabalho, foi extremamente eficiente, apresentado um alto grau de substituição, GS 

máximo. Resultados semelhantes de GS foram obtidos por BARUD et al. (2008) em 24 horas de 

reação.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Obteve-se um compósito acetato de celulose com manganês, com resistência  resistência 

razoável, utilizando o método químico descrito. A curva de calibração com permanganato de 

potássio foi de acordo com que costa na literatura e quantidade de manganês inserido no acetato foi 

de aproximadamente 2,7.  O percentual de GA  da amostra apresentou grau de substituição de 2,84. 
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NOVOS EFEITOS ÓPTICOS DEVIDO AOS FÔNONS E PLASMONS EM CRISTAIS 

E SUPERREDES 

 

Vandeilma Bezerra da Silva1; Bruno Gondim de Oliveira2; Janilson da Silva Souza 3; Thomas 

Dumelow4 

 

 

RESUMO: Neste projeto, investigamos através de simulações numéricas, efeitos ópticos 

associados às excitações dos fônons e plasmons nas frequências terahertz. Entre os 

fenômenos estudados, analisamos refração negativa e o deslocamento lateral de um raio 

finito em reflexão oblíqua (efeito Goos-Hänchen) em cristais anisotrópicos, e superredes de 

semicondutores dopados. Fizemos simulações do tensor dielétrico, ângulo de refração e 

refletividade nesses meios em diversas configurações, principalmente em polarização p que é 

a de maior interesse neste trabalho. Através deste estudo, confirmamos a presença de refração 

negativa em semicondutores que obedecem à condição de possuir duas das componentes 

principais do tensor dielétrico com sinais opostos, o efeito Goos-Hänchen em algumas 

frequências. Além disso, prosseguimos com a montagem de um sistema óptico, incorporando 

a fonte de ondas milimétricas, o detector e vários outros componentes ópticos para verificar 

estes fenômenos experimentalmente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: refração negativa, Goos-Hänchen, terahertz, fônons, plasmons. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os fônons em cristais podem ser considerados, em um modelo simples, como oscilações 

mecânicas do sistema. No entanto, na interação da radiação eletromagnética com os fônons 

ópticos, os detalhes da função dielétrica que varia rapidamente com a frequência na região dos 

fônons são de grande importância (MILLS e BURSTEIN, 1974). Tipicamente as interações 

associadas aos fônons acontecem nas frequências do infravermelho distante ou terahertz. 

A constante dielétrica também pode sofrer influências dos plasmons, que são quanta de 

oscilações de elétrons livres. Os plasmons não podem ocorrer espontaneamente, mas podem 

ser excitados por elétrons que atravessam ou são refletidos por semicondutores dopados ou 

metais. Semicondutores dopados são materiais nos quais se adicionam propositalmente certas 

impurezas (dopagem) que afetam drasticamente as propriedades elétricas dos semicondutores 

(KITTEL, 2006). 

Recentemente, mostramos teoricamente e com a ajuda de medidas experimentais, efeitos 

associados à resposta dos fônons, como refração negativa em cristais anisotrópicos e a 

previsão do funcionamento de tais cristais como lentes planas, até com possibilidades da 

formação de imagens com resolução melhor que o limite de difração (DUMELOW, da 

COSTA e FREIRE, 2005; DUMELOW et al., 2006; RODRIGUES et al., 2010; ESTEVÂM et 

al., 2012; MACÊDO et al., 2014). 

 A refração negativa pode ser imaginada como o efeito contrário ao da refração 

convencional. O raio ao atravessar a interface entre dois meios é refratado para o mesmo lado 
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da normal. Este efeito é diferente da refração positiva, no qual, ao atravessar a superfície, o 

raio se afasta ou aproxima-se da normal, dependendo do índice de refração, no outro lado da 

normal. O estudo de refração negativa em superredes através de resposta de fônons tem sido 

estudado por alguns autores (DUMELOW, 1993; PODOLSKY, ALEKSEYEV e 

NARIMANOV, 2005; ALEKSEYEV e NARIMANOV, 2006), assim como através de 

resposta de plasmons (HOFFMAN et al., 2007). Uma superrede pode ser considerada como 

um cristal composto por finas camadas de substâncias com diferentes composições. Camadas 

com espessura da ordem de nanômetros, podem ser depositadas, formando assim uma 

estrutura periódica (KITTEL, 2006). 

Outro efeito de interesse em relação à resposta dos fônons é o efeito Goos-Hänchen. 

Este se refere ao deslocamento lateral que um raio sofre quando é refletido numa interface 

entre dois meios com diferentes índices de refração. Existem várias interpretações deste 

deslocamento, principalmente em termos de efeitos de interferência (ARTMANN, 1948; 

MCGUIRK e CARNIGLIA, 1977) ou fluxo de energia paralelo à superfície (RENARD, 

1964). 

O objetivo deste trabalho é investigar os fenômenos ópticos, como refração negativa e o 

efeito Goos-Hänchen, associados aos fônons e plasmons em cristais anisotrópicos e em 

superredes de semicondutores dopados, nas frequências terahertz. Além destes estudos, 

pretendemos verificar futuramente tais fenômenos usando nosso equipamento que estamos 

montando atualmente. 

 

TEORIA BÁSICA 

 
Refração Negativa 

Assumimos um raio incidindo de um meio isotrópico para um anisotrópico no plano xz, 

sendo o eixo z na direção perpendicular à interface [Figura 1(a)]. Podemos escolher os eixos 

x, y e z ao longo dos eixos principais. Dessa forma, o tensor da função dielétrica se torna 

diagonal (LANDAU e LIFSHITZ, 1984). 

 

𝜀 = (

𝜀𝑥𝑥 0 0
0 𝜀𝑦𝑦 0

0 0 𝜀𝑧𝑧

)                                                      (1) 

 

 
Figura 1: Direções do vetor de onda �⃗�  e do vetor de Poynting 𝑆  para polarização p, refratando na interface entre 

o ar e um meio com xx > 0 e zz < 0 e (b) Perfil do campo instantâneo por um feixe gaussiano. 

 

Analisamos o comportamento dos raios através das seguintes equações de Maxwell para 

ondas planas, onde assumimos o vetor de onda 𝑘,⃗⃗⃗  como (𝑘𝑥 , 0, 𝑘𝑧). Este vetor indica a direção 

da propagação das frentes de ondas, e pode ser obtida a partir das equações de Maxwell: 

 

�⃗� × �⃗⃗� = − 𝜔𝜀𝜀0�⃗�                                                         (2)  
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�⃗�  × �⃗� = 𝜔𝜇𝜇0 �⃗⃗�                                                          (3) 

Após alguns cálculos chegamos a duas soluções independentes, uma para onda 

ordinária, geralmente associada à polarização s, e outra para onda extraordinária, geralmente 

associada à polarização p. 

Considerando a situação mostrada na Figura 1(a), a componente x do vetor de onda é 

dada por   

𝑘𝑥 = 𝑘0 𝑠𝑒𝑛𝜃i                                                                                               (4) 

                                                                                            

onde k0 = /c e θi é o ângulo de incidência. Pelas condições de contorno kx é o mesmo nos 

dois meios. A componente z do vetor de onda é diferente nos dois meios, e no meio 

anisotrópico depende da polarização. No vácuo, k1z é dada por 𝑘1𝑧
2 = 𝑘0

2 − 𝑘𝑥
2. No meio 

anisotrópico, para a polarização s, onde o campo elétrico tem somente uma componente, ao 

longo de y, k2z é dado por 𝑘2𝑧
2 = 𝑘0

2𝜀𝑦𝑦 − 𝑘𝑥
2. Para a polarização p, onde as componentes do 

campo elétrico ficam ao longo dos eixos x e z, perpendicular a y, temos 𝑘2𝑧
2 = 𝑘0

2𝜀𝑥𝑥 −
𝑘𝑥

2(𝜀𝑥𝑥/𝜀𝑧𝑧). Nestas equações, xx, yy e zz são as componentes da função dielétrica do meio 

anisotrópico, que representam de outro modo ext e ord dependendo da orientação do cristal. 

A função dielétrica em termos dos fônons é dada por  

 

𝜀𝑢𝑢 = 𝜀∞,𝑢 + ∑
𝜌𝑛,𝑢𝜔𝑇𝑛,𝑢

2

𝜔𝑇𝑛,𝑢
2 −𝜔2−𝑖𝜔𝛾𝑛,𝑢

𝑛                                                      (5) 

 

onde u representa os eixos x, y ou z, o que dá a liberdade para ocorrerem parâmetros  

diferentes para eixos diferentes. O termo ∞,u representa a constante dielétrica a alta 

frequência e Tn,u, n,u e n,u  são a frequência, a intensidade e o parâmetro de amortecimento 

do enésimo fônon. Se ignorarmos o efeito de amortecimento podemos ver que xx ou zz 

podem levar valores negativos próximos a ressonância dos fônons, e se as frequências de 

ressonância forem diferentes nas duas direções, os sinais de xx e zz podem ser diferentes. 

A função dielétrica também pode sofrer influências dos plasmons. A contribuição dos 

plasmons para a função dielétrica é da seguinte forma 

 

𝜀 = 𝜀∞ (1 −
𝜔𝑝

2

𝜔2+𝑖𝜔𝛤
)                                                        (6) 

 

onde p = Ne2/∞0m
* é a frequência dos plasmons, m* a massa efetiva dos elétrons e N é a 

concentração dos elétrons no material. Assim, a função dielétrica com a contribuição de 

fônons e plasmons se torna 

𝜀 = 𝜀∞ + ∑ (
𝜔𝑇𝑖

2𝜌𝑖

𝜔𝑇𝑖
2−𝜔2−𝑖𝜔𝛾𝑖

)𝑖 −
𝜀∞𝜔𝑝

2

𝜔2+𝑖𝜔Γ
                                       (7) 

 

A direção do raio refratado é determinada pela direção do fluxo de energia, ou vetor de 

Poynting 𝑆 , dentro do meio anisotrópico. O vetor de Poynting na notação complexa é dado 

por 

𝑆 = �⃗�  × �⃗⃗� ∗                                                             (8) 

 

Em meios isotrópicos geralmente a direção desse vetor coincide com a direção de �⃗� , que 

indica a direção de propagação das frentes de onda. 
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O valor médio temporal do vetor de Poynting é dado por < 𝑆 >= 
1

2
 𝑅𝑒(�⃗�  × �⃗⃗� ∗ ), 

(LANDAU e LIFSHITZ, 1984). Em meios anisotrópicos, este valor é diferente para cada 

polarização. Na polarização s, em termos do componente do campo �⃗�  ao longo de y, temos 

 

< 𝑆 >= 
1

2
 𝑅𝑒 (

𝑘𝑥
  ∗

𝜇0𝜔
  |𝐸𝑦|

2
, 0,

𝑘𝑧
  ∗

𝜇0𝜔
 |𝐸𝑦|

2
 )                                  (9) 

 

Na polarização p, em termos da componente y do campo �⃗⃗� , obtemos 

 

< 𝑆 >= 
1

2
 𝑅𝑒 (

𝑘𝑥
  

𝜀0𝜔𝜀𝑧𝑧
  |𝐻𝑦|

2
, 0,

𝑘𝑧
  

𝜀0𝜔𝜀𝑥𝑥
  |𝐻𝑦|

2
 )                            (10) 

 

O fluxo de energia da polarização s é paralelo a parte real do vetor de onda. No caso da 

polarização p, e quando temos xx e zz com valores distintos a direção fluxo de energia é 

diferente da direção do vetor de onda. A direção do raio refratado é dada por 

 

𝑡𝑔𝜃𝑟 =  
<𝑆𝑥>

<𝑆𝑧>
=

𝑅𝑒(
𝑘𝑥
𝜀𝑧𝑧

)

𝑅𝑒(
𝑘2𝑧
𝜀𝑥𝑥

)
                                              (11) 

 

onde kx e k2z são componentes do vetor de onda que estão definidas pelo ângulo de incidência. 

Nosso maior interesse é o caso especial xx > 0 e zz < 0 na polarização p. Nesta situação, 

k2z é sempre real e positiva para todos os valores de kx. Também pode ser observado que, para 

kx positivo, o ângulo de refração será negativo, devendo ocorrer assim refração negativa. 

A Figura 1 mostra que o vetor de onda no meio anisotrópico, 𝑘2
⃗⃗⃗⃗ , fica normal as frentes 

de onda, enquanto a direção de 𝑆2
⃗⃗  ⃗ é a direção do raio refratado. A condição Re(xx) > 0; 

Re(zz) < 0) também pode ser utilizada para prever o fenômeno de refração negativa na 

presença de amortecimento. 

O estudo de refração negativa em superredes através de resposta de fônons tem sido 

estudado por alguns autores (DUMELOW e TILLEY, 1993; PODOLSKY, ALEKSEYEV e 

NARIMANOV, 2005; ALEKSEYEV e NARIMANOV, 2006), assim como através de 

resposta de plasmons (HOFFMAN et al., 2007). As superredes são estruturas de redes 

atômicas montadas umas nas outras. A Figura 2, mostra a ilustração de uma superrede com as 

funções dielétricas dos componentes 1 e 2. As espessuras das camadas são d1 e d2. 
 

  
Figura 2: Estrutura artificial de camadas com as funções dielétricas dos dois componentes 1 e 2. 

 

As condições de contorno para as superredes requerem que Ex e Dz sejam contínuos na 

interface, sendo constantes para limite de longo comprimento de onda, valendo < Ex >  e  

< Dz > respectivamente (DUMELOW et al., 1993).  Relacionado algumas expressões 

podemos encontrar as equações das componentes principais dos tensores dielétricos das 

superredes, que são  

 

𝜀xx =
𝜀1𝑑1+𝜀2𝑑2

𝑑
                                                                     (12) 
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e 

 

𝜀zz
−1 =

𝜀1
−1𝑑1+𝜀2

−1𝑑2

𝑑
                                                                 (13) 

 

Nas frequências onde 1 e 2 tem sinais opostos, existe a possibilidade, para certos 

valores de d1/d2, de obter a condição xx < 0 e zz < 0. Refração negativa foi demonstrada 

experimentalmente por Hoffman et al. (2007, 2009) no caso de In0,53Ga0,47As/Al0,48In0,52As 

superredes. A refração negativa neste caso acontece devido à resposta dos plasmons. 

 

Efeito Goos-Hänchen 

 

Podemos convenientemente considerar um raio finito, como sendo uma soma de ondas 

planas variando com kx. Para cada valor de kx, temos um coeficiente de reflexão complexo r 

que pode ser representado na forma 

 

𝑟(𝑘𝑥) = 𝜌(𝑘𝑥)𝑒𝑥𝑝[𝑖𝜙(𝑘𝑥)]                                                 (14) 

 

onde é a amplitude da reflexão e  é a mudança de fase associada à reflexão. Se a fase pode 

mudar com kx, interferência entre as ondas refletidas pode levar a uma alteração no perfil da 

onda refletida.  De fato, usando esta abordagem espectro angular, McGuirk e Carniglia (1977) 

tem mostrado, em primeira aproximação, que esta mudança de perfil simplesmente equivale a 

um deslocamento lateral D do raio refletido, dado por 

 

𝐷 = −
𝑑𝜙

𝑑𝑘𝑥
 .                                                                  (15) 

 

Se o logaritmo da equação (14) é tomado, é simples resolver a equação em partes real e 

imaginária, e obtemos 

𝐷 = −𝐼𝑚 (
1

𝑟

𝑑𝑟

𝑑𝑘𝑥
)                                                         (16) 

 

Para as simulações de reflexão dos cristais consideramos as condições de contorno. 

Após alguns cálculos utilizando as equações de Maxwell, e através dos valores demonstrados 

para a polarização p de k1z e k2z, obtemos, para a polarização p, o coeficiente de reflexão 

 

𝑟 =
 (𝜀𝑥𝑥𝑘1𝑧 − 𝑘2𝑧 )

(𝜀𝑥𝑥𝑘1𝑧+ 𝑘2𝑧) 
.                                                             (17) 

 

Para a polarização s o cálculo é análogo. No entanto, utilizando o valor de k2z da onda 

ordinária, chegamos a 

𝑟 =
 (𝑘1𝑧 − 𝑘2𝑧 )

(𝑘1𝑧+ 𝑘2𝑧) 
.                                                            (18) 

 

Substituindo a equações (17) na expressão (16) e executando alguns cálculos, obtemos o 

deslocamento lateral do raio refletido em polarização p, dado por  

 

𝐷 = −𝐼𝑚 [
2𝜀𝑥𝑥𝑘𝑥(𝜀𝑥𝑥𝑘1𝑧

2 −𝜀𝑧𝑧 𝑘2𝑧
2 )

𝜀𝑧𝑧𝑘1𝑧𝑘2𝑧(𝜀𝑥𝑥
2 𝑘1𝑧

2 −𝑘2𝑧
2 )

].                                           (19) 

 

Uma expressão equivalente a (19) é dada por Huang, Zhao e Gao (2012). 
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A partir das expressões (16) e (18), temos o deslocamento em polarização s, dado por 

𝐷 = −𝐼𝑚 [
2𝑘𝑥

𝑘1𝑧𝑘2𝑧
].                                                        (20) 

 

A Figura 3(a) mostra um esboço do que seria o efeito Goos-Hänchen. 

A Figura 3(b) mostra, de forma mais intuitiva, as implicações das equações (19) e (20), 

considerando o comportamento na ausência de absorção, caso em que todas as componentes 

do tensor dielétrico podem ser reais, com k2z sempre totalmente real ou totalmente imaginário. 

Na presença de absorção, as componentes do tensor podem em geral ser complexo, como 

pode k2z. Não haverá, deste modo, uma divisão tão rigorosa entre a as regiões de propagação e 

reflexão do tipo representado na Figura 3(b). No entanto, ela serve para facilitar as 

interpretações dos deslocamentos observados. Uma análise mais completa da Figura 3(b) é 

feita por Macêdo e Dumelow (2013). 

 

 
Figura 3: (a) Geometria considerada neste artigo, mostrando o deslocamento lateral D do raio refletido em 

incidência oblíqua e (b) condições para propagação (regiões sombreadas) e reflexão total (regiões sem sombra), 

reflexão em polarização p em um meio anisotrópico na ausência de absorção. Os sinais do deslocamento lateral 

do raio refletido D são mostrados em cada região de reflexão total. 
 

Se modelarmos o comportamento de um feixe finito passando através das lentes de 

chapa, considerando o feixe incidente como sendo Gaussiano, ele pode ser representado como 

uma soma de Fourier de ondas planas 

 

𝐻𝑦 = ∫ 𝜓(𝑘𝑥) 𝑒
𝑖(𝑘𝑥𝑥+𝑘1𝑧𝑧)∞

−∞
𝑑𝑘𝑥                                    (21) 

 

onde 

𝜓(𝑘𝑥) = −
𝑔

2cos𝜃0√𝜋
exp [−

𝑔2(𝑘𝑥−𝑘0 sin 𝜃0)2

4 cos2𝜃0
].                       (22) 

        

Aqui 2g representa a largura do feixe e 0 é o ângulo de incidência efetivo do feixe. 

Convencionamos que todas as componentes do feixe Gaussiano estão se propagando no 

vácuo, isto é, k1z é real. Por isso, limitamos a integral para o intervalo de – k0  ≤ kx  ≤ k0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Simulações Numéricas 

Investigamos refração negativa e o deslocamento lateral de um raio finito em reflexão 

oblíqua (efeito Goos-Hänchen) em uma superrede composta por arseneto de gálio e arseneto 

de alumínio (GaAs/AlAs) em frequências próximas às dos fônons e plasmons, de 250 à 
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425 cm-1. Fizemos diversas simulações assumindo que um raio incide de um meio isotrópico 

para um anisotrópico, sendo z normal a superfície com plano de incidência xz [Figura 1(a)]. 

O comportamento da radiação dentro do meio depende da polarização da onda 

incidente. A polarização p é a de maior interesse.  

A Figura 4(a) mostra as funções dielétricas 1 e 2 das duas componentes da superrede. 

Nas frequências onde temos 1 e 2 com sinais opostos, existe a possibilidade, para certos 

valores de d1/d2, de obter a condição xx < 0 e zz < 0. O comportamento dos tensores 

dielétricos, para a superrede de GaAs/AlAs é mostrado em Figura 4(b), onde d1/d2 = 1,0. 

Na Figura 4(c), podemos ver a presença de refração negativa na faixa de 280 a 290 cm-1 

e na faixa de 384 a 397 cm-1, onde xx > 0 e zz < 0. 

 

 
Figura 4: (a) Função dielétrica de GaAs (1) e AlAs (2). (b) Componentes principais do tensor dielétrico de uma 
superrede de GaAs/AlAs com d1/d2 = 1,0. (c) Ângulo de refração, (d) refletividade e (e) deslocamento D do raio 

refletido para i = 40° em polarização p. Curvas tracejadas mostram simulações na ausência de amortecimento e 
curvas sólidas na presença de amortecimento. 

 

Figura 5: Simulação do perfil de intensidade de um feixe Gaussiano passando por uma superrede de GaAs/AlAs 

com i = 40° em diferentes frequências. (a) 300 cm-1 (refração positiva), (b) 396,97 cm-1 (refração negativa) e (c) 
400 cm-1 (sem transmissão significativa). A linha branca através do centro do feixe representa o caminho do raio.  
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Utilizando a Equação (21), mostramos, na Figura 5, os perfis resultantes na superrede, 

confirmando refração negativa em algumas configurações experimentais de um raio 

Gaussiano. Aqui o feixe incidente, cuja largura é g = 0,02 mm é focado na superfície da 

superrede com espessura igual a 0,05 mm, em x = 0 e z = 0 em diferentes frequências. A 

refração negativa é vista como um deslocamento do feixe transmitido na direção de x 

negativo. O deslocamento seria menor para amostras de menor espessura e a transmissão 

aumentaria. Além disso, a intensidade transmitida diminui consideravelmente quando o 

ângulo de incidência é aumentado. A Figura 5 nos mostra uma visão geral do comportamento 

da radiação em diferentes frequências. 

Além de refração negativa na superrede, analisamos ainda o efeito Goos-Hänchen nessa 

estrutura artificial. A refletividade e o deslocamento do raio refletido são mostrados nas 

Figuras 4(d) e 4(e), respectivamente. De acordo com a Equação (15), o deslocamento D é 

determinado pela derivada da fase em relação ao vetor de onda kx. Portanto, é interessante ver 

como essa fase muda com kx, e também como esse comportamento está relacionado com a 

amplitude refletida em cada uma das regiões mostrada em Figura 3(b). A Figura 6 mostra a 

amplitude refletida e a fase como uma função de kx na superrede de GaAs/AlAs. Os resultados 

com e sem amortecimento são mostrados. 

 

 
Figura 6: Amplitude refletida (curvas azuis) e a fase (curvas verdes), como uma função do vetor de onda kx, para 

reflexão em polarização p: (a) 279,96 cm-1 e (b) 402,61 cm-1. Curvas tracejadas mostram cálculos sem 

amortecimento e as curvas sólidas mostram cálculos com amortecimento incluído. 

 

 Interessamo-nos no ângulo de incidência i = 40° e o valor correspondente de kx 

(kx/k0 = sen 40° = 0,6427) é marcado em cada gráfico da Figura 6. Na Figura 6(a) temos 

oposição dos sinais de xx e zz, que corresponde a região IV da Figura 3(b). Existe reflexão 

alta para valores de kx, sendo total no caso de amortecimento zero. A fase aumenta com kx, 

levando a um deslocamento negativo do raio refletido, concordando com (15). 

Na Figura 6(b), que corresponde à região II da Figura 3(b), existe reflexão total, 

ignorando amortecimento em ângulos maiores que 40°, onde ocorre um decaimento da fase 

com ângulo, induzindo a um deslocamento positivo. 

Investigamos também o efeito Goos-Hänchen nas frequências dos fônons, utilizando o 

iodeto de mercúrio (Hg2I2). A função dielétrica de um cristal anisotrópico pode ter diversas 

combinações de sinais de xx, yy e zz associada à resposta do fônon, o que proporciona o 

deslocamento lateral do raio refletido. 

O resultado das componentes do tensor dielétrico é mostrado na Figura 7. São 

mostrados resultados com e sem amortecimento. Podemos ver que são várias as combinações 

possíveis de sinais das componentes do tensor, induzindo a diversas situações para o 
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deslocamento lateral do raio refletido. Para medidas com o eixo extraordinário do cristal na 

direção x, temos zz = yy = ord e xx = ext. Para o eixo extraordinário na direção y, temos xx = 

zz = ord e yy = ext, e na direção z, temos xx = yy = ord e zz = ext. 

 

.   
Figure 7: Parte real das componentes principais da função dielétrica. Curvas tracejadas são calculadas ignorando 

o amortecimento e curvas sólidas com amortecimento incluído. 

 

 
Figura 8: Refletividade e deslocamento D do raio refletido, com o eixo extraordinário ao longo de (a) x, (b) y e 

(c) z, em polarização p com i = 40°. Curvas tracejadas mostram cálculos sem amortecimento e curvas sólidas 

mostram cálculos com amortecimento incluído. 
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No presente trabalho nos concentramos principalmente nos resultados em polarização p. 

A refletividade e o deslocamento do raio refletido neste caso são mostrados em Figura 8, para 

três possíveis orientações do cristal. 

Na Figura 8(a) quando temos o eixo extraordinário do cristal ao longo de x, temos xx = 

ext e zz = ord. Observamos deslocamentos negativos na região a partir de 101 cm-1 na 

presença de amortecimento. Na Figura 8(b), caso que o eixo extraordinário do cristal está ao 

longo de y, temos xx = zz = ord e yy = ext, há deslocamento negativo do raio refletido em 

toda a faixa de frequência considerada no nosso trabalho. No caso do eixo extraordinário ao 

longo de z, Figura 8(c), temos xx = ord e zz = ext, observamos deslocamento negativo na 

região de 0 a 134 cm-1. Podemos verificar através dos gráficos de refletividade, que nas 

diferentes direções do eixo extraordinário do cristal, os deslocamentos negativos ocorrem 

sempre próximos as regiões de reflexão alta. 
 

  
Figura 9: Refletividade e o deslocamento D do raio refletido, com o eixo extraordinário ao longo de x, em 

polarização s para i = 40°. Curvas tracejadas mostram cálculos sem amortecimento e curvas sólidas mostram 
cálculos com amortecimento incluído. 

 

A Figura 9 mostra a refletividade em polarização s e o deslocamento lateral D 

associado, calculado usando (20). É visível que na ausência de amortecimento (curvas 

tracejadas) temos valores de D diferente de zero, e que estes valores são sempre positivos. Na 

presença de amortecimento (curvas sólidas) o comportamento é similar. Quando analisamos 

as equações (17) e (18), e assumimos k2z como imaginário, vemos imediatamente que D será 

sempre positivo em polarização s. 

 

Montagem do Equipamento 

Além das simulações numéricas realizadas para analisarmos refração negativa e o 

deslocamento lateral do raio refletido, começamos a montagem de um sistema óptico. 

O sistema óptico que estamos montando irá atuar na parte de controle e medições de 

feixes de luz. De início, montamos o transmissor. Este é responsável pela parte de emitir um 

feixe de radiação terahertz, para observar os efeitos ópticos de interesse. Também começamos 

a montagem do estágio linear motorizado. Este pode controlar a posição do bloqueador 

parcial e assim determinar a posição de um raio refletido ou transmitido. 

             Montamos esses equipamentos sobre uma mesa óptica, conectada a um sistema de ar. 

Conectamos os tubos, por onde o ar passa, entre a mesa e um compressor através de um 

regulador de pressão. Ao regular a pressão, os cilindros de ar erguem a mesa, diminuindo os 

efeitos de vibrações. 
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           Dentro do transmissor, sinais eletrônicos são gerados por um oscilador YIG. A 

frequência destes sinais é multiplicada 24 vezes, até chegar a frequência desejada, e assim 

convertidas em ondas milimétricas que serão transmitidas através de uma antena tipo corneta, 

como mostra a Figura 10.  A Figura 11 mostra o transmissor montado na mesa óptica. 

Fizemos vários testes, e mostramos que o oscilador estava gerando as frequências 

corretamente. Entretanto as ondas não foram detectadas como esperado, e foi necessário 

desmontar esta parte do equipamento para análise pelo fabricante. 

 
Figura 10: Esquema mostrando o funcionamento do transmissor 

 

 
Figura 11: Imagens laterais do transmissor montado sobre a mesa óptica 

Através de uma plataforma de programação, chamada Labview, executamos os 

comandos específicos para o controle do estágio linear motorizado, mostrado na Figura 12. 

Deste modo, confirmamos o funcionamento do equipamento através de testes realizados. 

 
Figura 12: Estágio linear motorizado 

 
CONCLUSÃO 
 

Através da análise dos resultados, verificamos a presença de refração negativa em 

frequências próximas as dos fônons e plasmons, numa superrede de semicondutores composta 

por GaAs/AlAs. Além disso, o deslocamento D do raio refletido em incidência oblíqua (efeito 
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Goos-Hänchen) na superrede. Ainda verificamos o efeito Goos-Hänchen somente na 

frequência dos fônons, em diferentes polarizações e direções do eixo extraordinário de um 

cristal de Hg2I2. Observamos que o deslocamento é sempre positivo em polarização s. 

Enquanto que na polarização p, o sinal do deslocamento vai depender das combinações dos 

tensores dielétricos, o que possibilita diversas situações. Começamos a montagem do tipo de 

equipamento que pode investigar estes fenômenos. 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo a síntese e caracterização de dispersões 

estáveis de nanopartículas obtidas a partir de uma reação de complexação entre dois 

polissacarídeos opostamente carregados. O lignosulfonato de sódio de diferentes massas 

molares e a quitosana foram previamente solubilizados em meio aquoso levemente 

ácido e precipitados sob agitação constante em meio tamponado. O surgimento de uma 

dispersão coloidal no meio reacional foi um indicativo de formação dos complexos 

polieletróliticos. As partículas foram submetidas às análises por termogravimetria (TG) 

e calorimetria exploratória diferencial (DSC). As análises de Tg evidenciaram um 

aumento na resistência a degradação oxidativa em relação aos lignosulfonatos 

separados. A DSC revelou que a degradação térmica do material está associada às 

interações entre os grupos opostamente carregados dos polieletrólitos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Complexos poliletrolíticos; Lignosulfonato; Quitosana. 

 

INTRODUÇÃO 

A nanotecnologia tem provido inovações em vários campos da medicina, 

principalmente em terapia, diagnósticos, imagem e liberação de moléculas bioativas. 

Dentre as formas nanoestruturadas mais estudadas na atualidade estão as partículas com 

estrutura core-shell e a aplicação destas no encapsulamento de moléculas bioativas, que 

compreendem desde moléculas pequenas até proteínas e ácidos nucléicos (LI et al., 

2008; Ye et al., 2015). Geralmente, a parte central, formada por segmentos 

hidrofóbicos, serve como um carreador para substâncias lipofílicas, enquanto as regiões 

mais superficiais, compostas por segmentos hidrofílicos, estabilizam as partículas em 

meio aquoso. Essa propriedade, intrínseca à superfície dessas partículas, interessam 

muito para o propósito de evitar o reconhecimento por parte do sistema retículo-

endotelial e a subsequente eliminação das nanopartículas, de modo que o seu tempo de 

circulação na corrente sanguínea seja prolongado (OTSUKA et al., 2003). As regiões 

mais superficiais podem ser compostas por dois tipos de polímeros: os polímeros 

sintéticos, em especial o poli(etileno glicol), e os polissacarídeos de ocorrência natural, 

como a dextrana, a quitosana e o ácido algínico (DE VASCONCELOS et al.,2006; 

SARMENTO et al., 2006; TANG et al., 2006; VINOGRADOV et al., 2002). 

Nanossistemas poliméricos, em muitos casos, aumentam a biodisponibilidade de 

moléculas bioativas, modificando a farmacocinética ou protegendo-as da degradação 

enzimática (SONVICO et al., 2006). Esses sistemas coloidais têm sido obtidos a partir 

de polissacarídeos e polímeros sintéticos, que apresentam importantes propriedades, tais 

como biocompatibilidade, biodegradabilidade, atoxicidade, capacidade de se ligar a 

proteínas, genes, ácidos nucléicos e lipídeos e, ainda, capacidade de aumentar a 

absorção e a adesão às mucosas sem desencadear toxicidade (LIU et al., 2005). 

Uma grande variedade de complexos macromoleculares pode ser obtida, tanto 

pela mudança na estrutura química dos componentes poliméricos envolvidos na reação 
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como também, pelas condições do meio reacional, tais como pH, força iônica, 

concentração, razão de mistura e temperatura. Essas condições podem ser analisadas no 

processo de obtenção dos complexos polieletrolíticos a fim de se obter partículas 

poliméricas, as quais têm se apresentado como promissores materiais funcionais, 

principalmente com finalidades biomédicas (LIAO et al., 2005). 

A formação dos PECs ocorre de forma espontânea, pela simples mistura 

dos polieletrólitos de cargas opostas (policátions e poliânions) com liberação dos 

contra-íons. A principal força que conduz a formação dos PECs é o ganho de entropia 

ocasionado pela liberação dos contra-íons de baixa massa molar. No entanto, ligações 

de hidrogênio, interações hidrofóbicas e forças de van der Waals, ou a combinação 

dessas interações, desempenham um papel fundamental na formação dos complexos 

(DAUTZENBERG, 2001). 

Neste trabalho, dispersões estáveis de partículas foram desenvolvidas a partir da 

complexação entre dois polissacarídeos: a quitosana, polieletrólito catiônico fraco, e o 

lignosulfonato de sódio, polieletrólito aniônico forte. Os lignosulfonatos são ligninas 

sulfonadas (ASKVIK et al., 2001; RICHARDSON et al., 2004). As ligninas são 

polímeros insolúveis que consistem de monômeros de fenilpropanóide entrecruzados. 

Os lignosulfonatos são produzidos como um subproduto na produção da celulose. Nesse 

processo, a lignina é fragmentada e sulfonada, o que torna essa molécula hidrofóbica 

solúvel em meio aquoso. Os ácidos sulfônicos são ácidos fortes e os lignosulfonatos 

são, portanto, carregados negativamente, independente do potencial hidrogeniônico 

empregado. Entretanto, a densidade de carga varia com o pH, uma vez que os 

lignosulfonatos também contêm grupos hidroxila fenólicos (pKa = 6,2 a 11) e grupos 

carboxila (pKa ≈ 2,7). Em solução aquosa, os lignosulfonatos, geralmente, apresentam-

se como estruturas esféricas e compactas, onde os ácidos sulfônicos e carboxílicos se 

encontram posicionados, principalmente, na superfície de um centro hidrocarbônico 

hidrofóbico, embora não possa ser descartada a possibilidade de estarem posicionados 

no interior da partícula (GUNDERSEN et al., 2001). 

A quitosana tem sido ao longo de mais de uma década um polieletrólito 

extensivamente usado na obtenção de complexos polieletrolíticos. A quitosana (poli-β-

(1→4)-2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose) é um polissacarídeo natural derivado da N-

desacetilação alcalina parcial da quitina (poli-β-(1→4)-2-acetamido-2-desoxi-D-

glicopiranose) - um abundante mucopolissacarídeo presente no exoesqueleto de 

crustáceos, tais como lagosta, camarão e caranguejo - que apresenta características 

estruturais análogas às glicosaminoglicanas, que consiste em copolímeros de 

glicosamina e N-acetilglicosamina. Devido à possibilidade de se obter quitosana 

purificada em larga escala, junto à sua habilidade em ser usada de diversas formas, 

como pós, soluções, géis, filmes, fibras, pérolas e membranas, a quitosana tem sido o 

biopolímero reconhecido como um dos materiais mais promissores para aplicações 

biomédicas (SANDFORD, 1988). 

A formação das dispersões de partículas a partir da reação de complexação entre 

a quitosana e o lignosulfonato de sódio foi realizada em pH = 4,5 sob condições 

tamponadas e usando diferentes concentrações de lignosulfonato de sódio de diferentes 

massas molares. Os sistemas obtidos foram caracterizados por medidas de análise 

térmica: termogravimetria (TG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC), para 

análise dos estágios de degradação e mudança na adsorção de moléculas de água dos 

complexos comparada a suas macromoléculas isoladas. 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

A quitosana (CS) foi fornecida pela polymar Ltda (Brasil), com grau de 

desacetilação de 85%. A massa molecular média Mw ~ 2,1 x 10
-5

 g.mol
-1

 (determinada 

por dados viscosimétricos a partir da equação de Mark-Howink-Sakurada). Os ácidos 

lignosulfônicos (LS) foram adquiridos da Sigma-Aldrich (USA), com Mw = 8000 e 

52000 g mol
-1

. Todos os demais reagentes químicos possuíam qualidade analítica e 

foram utilizados nas condições em que foram recebidos. Para a purificação da CS, 

foram dissolvidos 7 g de CS em 500 ml de ácido acético diluído 2% (v/v), e mantido 

sob agitação magnética por 24 h. Esta solução foi filtrada e a CS foi precipitada através 

da adição de 500 ml de hidróxido de sódio (NaOH) a 1,25 M. O precipitado resultante 

foi lavado com água destilada até atingir pH neutro. A secagem foi realizada em 

condições ambientes durante 48 h. As partículas foram obtidas espontaneamente, 

através da mistura por gotejamento, a temperatura ambiente, sob agitação magnética, de 

volumes iguais (5 ml) de uma solução de Lignosulfonato de sódio (LS) de diferentes 

massas molares e uma solução de Quitosana (CS) sobre condições tamponadas (pH = 

4,45). Todas as amostras foram obtidas a partir da adição da solução da solução de 

quitosana sobre a solução de LS. As amostras AM1 e AM2 foram obtidas a partir da 

relação CS/LS = 5/1, usando massas molares alta e baixa, respectivamente, enquanto as 

amostras AM3 e AM4 foram obtidas utilizando a relação 1/1, usando massas molares 

alta e baixa, respectivamente. Em seguida, a solução resultante permaneceu sob agitação 

por 5 min para, em seguida, serem separadas por centrifugação e a secagem realizada 

em temperatura ambiente. Análise termogravimétrica (TG) e calorimetria exploratória 

diferencial (DSC) foram realizadas utilizando um Leading Thermal Analysis da marca 

NETZSCH modelo STA 449 F3 JUPITER. Todas as análises foram realizadas em 

panela de alumina sob atmosfera dinâmica de nitrogênio na faixa de temperatura de 25 a 

600°C. As corridas seguiram uma taxa de aquecimento de 10°/min. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As Figuras 1 e 2 exibem, respectivamente, as curvas de TG e DTG dos 

complexos polieletrolíticos obtidas a partir do LS de elevada Mw (AM1 e AM2) e de 

baixa Mw (AM3 e AM4), bem como dos respectivos lignosulfonatos puros (LS1 e LS2) 

e a quitosana purificada (CS). Para a quitosana, a perda de massa ocorreu em dois 

estágios. O primeiro evento ocorreu até a temperatura em torno de 150°C, onde foi 

observada uma perda em massa de 11%. O segundo estágio foi sucedido entre 230 e 

390°C, com uma perda em massa de 44%. Esse resultado condiz com os trabalhos de 

Neto e colaboradores (2005). O primeiro evento refere-se ao desprendimento de 

moléculas de água adsorvidas no material, na faixa de temperatura inferior a 100°C, 

cujo evento representa a liberação de moléculas interligadas mais fracamente aos 

grupamentos amino, enquanto que, para valores superiores a 100°C, há interações mais 

fortes com os grupos hidroxila (RUEDA et al., 1999). Já o segundo evento é relativo à 

degradação térmica e a eliminação de produtos voláteis. 
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Figura 1 – Curvas de TG dos complexos polieletrolíticos (a), lignosulfonato de sódio 

puro de alta e baixa massa molecular e quitosana purificada (b), obtidos em atmosfera 

dinâmica de N2. 

 

 Os lignosulfonatos puros apresentaram perda de massa em quatro eventos, onde 

o primeiro ocorreu a 60°C, para o composto de alta massa molar média, e 70°C para o 

de menor massa. Em ambos os casos, a perda atingida foi de aproximadamente 9%, e 

estes valores condizem com a eliminação de água remanescente no material. A 

temperatura de desidratação superior do LS2 é atribuída a maior disponibilidade de 

grupos hidroxila para formação de interações intermoleculares, uma vez que estas se 

originam da cisão dos monômeros. Uma menor massa molecular média leva a um maior 

número de moléculas para uma determinada quantidade de matéria. Os três eventos que 

ocorreram entre 165 e 300°C relatam a degradação térmica das macromoléculas com 

perda de massa total de 30 %.  As curvas de DTG mostram que o evento de degradação 

se dá em três etapas consecutivas, mostradas na tabela 1. De acordo com trabalhos de 

Khan e colaboradores (2004) e Chupin e colaboradores (2015) a terceira etapa está 

associada ao rompimento das cadeias laterais presentes nas ligninas. 
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Figura 2 – Curvas de DTG dos complexos polieletrolíticos (a), lignosulfonato de sódio 

puro de alta e baixa massa molecular e quitosana purificada (b), obtidas em atmosfera 

dinâmica de N2. 

 

As Figuras 1(a) e 2(a) apresentam os dados de análise termogravimétrica para as 

partículas obtidas neste trabalho. Podemos observar a ocorrência de dois eventos 

significativos, onde o primeiro se inicia em 30°C seguindo até cerca de 120°C, e o 

segundo em torno de 160°C até cerca de 300°C. O primeiro evento corresponde à perda 

de água adsorvida nos complexos. O segundo se deve à decomposição térmica e 

oxidativa das partículas. De acordo com a literatura (Nieto et al., 1991), a fase de 

eliminação de água estende-se a uma temperatura acima de 100 °C, que é justificada 

pelas investigações de Rueda e colaboradores (1999) que analisaram as forças de 

interação da água com os grupos amino e hidroxila usando espectroscopia na região do 

infravermelho. As forças de interação entre a água e os grupos hidroxila são mais fortes 

do que aquelas apresentadas pela interação com os grupos amino, logo as moléculas de 

água desprendidas a uma temperatura na faixa de 30 a 100°C são aquelas que 

interagiram com os grupos amino presentes ao longo das cadeias de quitosana, enquanto 

as moléculas de água removidas a temperaturas superiores a 100°C são aquelas 

referentes às interações com os grupos hidroxila presente tanto nas cadeias de quitosana 

como nos lignosulfonatos (TAJEDO et al., 2007). O segundo evento corresponde a 

degradação térmica dos complexos e suas respectivas perdas de massa são representadas 

na tabela 1. Para os complexos AM1 e AM2 obtidos com relação de concentração 5/1, 

as curvas de DTG exibem um único evento entre 160°C e 300°C que apresenta Tmax = 

249°C e justifica-se pela cisão das interações eletrostáticas existentes entre os grupos 

amino da quitosana e os sulfônicos provenientes dos lignosulfonatos, seguida da 

decomposição térmica oxidava dos mesmos. 
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Tabela 1 – Apresentação dos resultados da análise termogravimétrica. 

 

 

Amostra Cs Ls 1 Ls 2 Am1 Am2 Am3 Am4 

Primeiro 

Estágio 

ΔT 

(°C) 

25,32 – 

151,05 

27,44 – 

167,47 

27,99 – 

175,66 

26,69 – 

169,61 

26,47 – 

165,74 

26,66 – 

155,56 

26,68 – 

173,56 

Perda 

de 

Massa 

(%) 

 

11,03 

 

9,78 

 

9,14 

 

12,66 

 

11,33 

 

13,89 

 

13,90 

Tp (°C) 64,65 59,31 71,42 63,61 64,28 49,84 58,90 

Segundo 

Estágio 

ΔT 

(°C) 

233,93 

– 

392,84 

167,47 

– 

225,79 

175,66 

– 

227,72 

169,61 

– 

304,70 

165,74 

– 

310,74 

155,56 

– 

283,24 

173,56 

– 

292,24 

Perda 

de 

Massa 

(%) 

 

44,35 

 

3,53 

 

1,10 

 

19,59 

 

20,03 

 

16,58 

 

15,65 

Tp (°C) 294,21 213,99 210,19 248,96 248,16 249,77 254,82 

Terceiro 

Estágio 

ΔT 

(°C) 

- 225,79 

– 

279,82 

227,72 

– 

284,10 

- - 283,23 

– 

388,70 

292,24 

– 

390,19 

Perda 

de 

Massa 

(%) 

 

- 

 

10,22 

 

9,57 

 

- 

 

- 

 

12,15 

 

11,71 

Tp (°C) - 256,62 226,61 - - 299,63 327,32 

Quarto 

Estágio 

ΔT 

(°C) 

- 279,82 

– 

405,06 

284,10 

– 

411,99 

- - - - 

Perda 

de 

Massa 

(%) 

 

- 

 

15,78 

 

17,08 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Tp (°C) - 299,27 301,56 - - - - 
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 Nos complexos AM3 e AM4, a desidratação ocorreu aproximadamente na 

mesma faixa de temperatura as amostras AM1 e AM2, com divergências na quantidade 

de água remanescente, como apresentado na Tabela 1. A degradação térmica aconteceu 

em dois eventos seguidos, no intervalo de 155 a 295°C, o que se refere tanto a ligações 

intermoleculares entre as macromoléculas como a decomposição das mesmas. A perda 

de massa observada acima de 300°C associa-se ao rompimento das cadeias laterais das 

ligninas que possuem maior estabilidade frente aos demais substituintes presentes na 

estrutura, como grupos fenol e sulfônicos. 

 

Figura 3 – Curvas de DSC dos Complexos polieletroliticos (a), Lignosulfonato de sódio 

puro de alta e baixa massa molecular e Quitosana purificada (b), obtidas em atmosfera 

dinâmica de N2. 

 

 

 

 As curvas de DSC apresentadas na Figura 3 (b) evidenciaram os eventos 

característicos dos polieletrólitos puros utilizados neste trabalho, onde se observa, em 

60°C, a etapa de transição vítrea tanto para a quitosana como os lignosulfonatos. No 

evento de degradação térmica oxidativa, a cisão e formação de produtos voláteis de 

maior estabilidade são acompanhadas pela liberação de energia durante a reação, que 

pode ser observado na curva exotérmica em 300°C. As curvas obtidas a partir dos 

complexos (Figura 3 (a)) apresentaram uma absorção de energia para as amostras AM1 

e AM2 em 70°C, que se justifica pela liberação de moléculas de água absolvidas aos 

grupos de maior polaridade (hidroxila, amino e sulfônico) em ambas as 
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macromoléculas. Na faixa de 200°C a 300°C uma banda endotérmica é notada para os 

complexos, que aponta o rompimento das interseções eletrostáticas existentes entre 

substituintes amino e sulfônicos opostamente carregados. Um perfil exotérmico ocorre 

entre 300°C e 350°C proveniente da degradação dos complexos. 

 

CONCLUSÃO 

As dispersões de partículas foram sintetizadas por complexação polieletrolítica e 

caracterizadas por análise termogravimétrica e por calorimetria exploratória diferencial. 

Os resultados evidenciaram que a complexação entre as macromoléculas propiciaram 

uma modificação nas curvas de TG e DTG quando comparado aos polieletrólitos 

isolados, além de apontar um aumento na resistência à degradação oxidativa em relação 

aos lignosulfonatos separados. As análises por DSC revelaram um perfil endotérmico 

durante a degradação térmica do material que está associada a interações entre os 

grupos opostamente carregados nos polieletrólitos, bem como a degradação dos 

mesmos. 
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RESUMO: O objetivo do trabalho foi o desenvolvimento da metaheurística BRKGA aplicada a um 

problema de otimização combinatória (Problema de alocação de sondas de produção a poços de 

petróleo), buscando soluções reais e viáveis. O problema abordado e a metaheurística utilizada foram 

estudados em detalhes, em que aspectos importantes do mesmo foram observados. Os resultados 

obtidos com a implementação foram comparados a outros trabalhos que também realizaram essa 

tarefa e uma análise do desempenho dos algoritmos envolvidos analisados. Ao fim foram sugeridos 

procedimentos que melhorem os resultados alcançados com a metaheurística aplicada.  

   

PALAVRAS– CHAVE: problema de otimização, metaheurística, resultados, algoritmos, BRKGA. 

  

INTRODUÇÃO 

  

 Desde a sua descoberta no século XX, o petróleo tem sido uma das mais importantes matérias 

primas de toda e qualquer indústria, motivo pelo qual ele exerce grande influência no 

desenvolvimento e na economia das nações (OLIVEIRA et al, 2007). Por se tratar de um recurso não-

renovável é de suma importância que na sua extração sejam utilizados métodos comprovadamente 

eficientes que garantam o melhor aproveitamento do mesmo. Diante disso uma maneira eficaz de se 

alcançar um diferencial competitivo na indústria petroleira é gerenciar de maneira eficiente os 

recursos críticos, que envolvem atividades de custo elevado já que utilizam mão de obra especializada, 

alta tecnologia e equipamentos sofisticados. 

 De acordo com (ALOISE et al. 2002), em muitas situações, a elevação dos fluídos é realizada 

de forma artificial, usando de equipamentos especiais devido ao fato dos poços nem sempre possuírem 

pressão suficiente para que os fluídos atinjam a superfície. Tornando essencial a manutenção dos 

equipamentos que realizam tal tarefa para que se evitem paradas no processo de extração. 

 No âmbito das atividades tratadas pela indústria petrolífera está incluso a intervenção a poços 

de petróleo. Essa atividade denominada de workover é solicitada ocasionalmente, e realizada por 

unidades móveis chamadas de sondas de produção terrestre (SPT) no objetivo de conservar o bom 

funcionamento dos poços. 

 Segundo Accioly & Chiyoshi (2000), as operações de intervenção realizadas pelas sondas são 

classificadas em: restauração, estimulação, avaliação, limpeza e completação. Uma descrição 

detalhada sobre o funcionamento dos poços e as operações que as sondas de produção terrestre 

realizam encontra-se Thomas (1999) e Accioly& Chiyoshi (2000). 

 As sondas têm um custo bem elevado e estão disponíveis em um número limitado e muito 

pequeno se comparado à quantidade de poços que demandam serviço. Essas ainda se encontram 

geograficamente dispersas na bacia petrolífera, fazendo com que cada uma tenha um local de partida 

diferente para atender os poços. Outros fatores que devem ser considerados nesse problema são: 

potencial produtivo, tempo de intervenção, questões de risco ambiental e segurança, limitação técnica 

das sondas em relação ao tipo de intervenção solicitada visto que a frota pode não ser homogênea. 
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Devido a esses motivos a manutenção imediata de um poço de petróleo nem sempre é possível, 

o que gera uma perda relevante com a não produção dos poços que estão a espera que uma intervenção 

seja feita. Assim nasce a necessidade de se estabelecer um itinerário ou escalonamento para uma 

sonda, uma especificação de quais poços esta sonda irá atender e em que ordem esses serão atendidos.  

Buscando minimizar a perda de produção de petróleo de um poço, onde a vazão deste poço 

(quantidade de óleo que se pode extrair) é multiplicada pelo tempo em que a produção deste poço 

ficou interrompida. 

A tarefa para que se consigam os melhores itinerários para as sondas, a fim de minimizar a 

perda de vazão dos poços, não é de resolução simples, devido à natureza combinatorial do problema, 

sendo necessário, na maioria das vezes, o emprego de estratégias metaheurísticas para tratar o 

problema. Esse problema pode ser visto como um caso especial do clássico problema dos k-servos 

sendo,portanto, classificado como um problema NP-Árduo (GOLDBARG & LUNA (2000)). Em que 

métodos exatos de resolução com grandes instâncias do problema não conseguiram resultados em um 

tempo hábil. Várias estratégias têm sido utilizadas para esse problema. Dentre elas podemos citar: 

Busca Tabu (MAIA et al. (2002)), Colônia de Formigas (ALOISE et al. (2002)), GRASP (COSTA 

(2005)), Algoritmo Genético (Alves & Ferreira (2006)) e Scatter Search (OLIVEIRA et al. (2007)). 

 A metaheurística Algoritmo Genético de Chaves Aleatórias Viciadas – BRKGA foi aplicado a 

esse problema no presente trabalho como estratégia de resolução. Pois é indicado para problemas com 

essa natureza (combinatória) onde a ordem da combinação é importante.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Buscando uma base sólida e o conhecimento necessário do problema em questão foi feito um 

estudo aprofundado do mesmo. Em que aspectos importantes a cerca deste foram levantados, nos 

quais podemos citar: 

 

 Importância do recurso “Petróleo”  

 Fonte de energia muito útil e cara, além de ser uma matéria-prima essencial em diversos tipos 

de empresa. Motivo esse pelo qual exerce uma grande influência na economia mundial. 

 

 Recurso não-renovável  

 O petróleo é um recurso não renovável, ou seja, um recurso natural que não pode ser 

regenerado ou reutilizado a uma escala que possa sustentar a sua taxa de consumo. Por esse motivo a 

preocupação em extrair esse recurso da maneira mais inteligente e eficiente possível de modo a 

garantir um melhor aproveitamento do mesmo. 

 

 Extração Artificial “Poços não-surgentes” 

 A extração de muitos poços de petróleo é feita de maneira artificial utilizando de equipamentos 

especiais, já que esses não possuem pressão suficiente para que os fluídos atinjam a superfície (poços 

não-surgentes). Com isso serviços de manutenção (workover) nesse tipo poço são de grande 

importância para que se evite paradas no processo de extração e consequentemente um prejuízo de 

produção. 

 

 Atividade de “Intervenção dos poços” possui um custo elevado 

 Atividade de elevado custo, envolvendo mão de obra especializada, alta tecnologia e 

equipamentos sofisticados. As intervenções feitas nos poços são realizadas por Sondas de Produção 

Terrestre –SPT, unidades móveis que realizam tal serviço com o objetivo de manter ou aumentar a 

produção de um poço. Essas estão disponíveis em um número limitado e muito pequeno se comparado 

a quantidade de poços que demandam serviços, além de estarem geograficamente dispersas na bacia 

petrolífera, fazendo com que cada um tenha um local de partida diferente para atender os poços.  

 Durante as intervenções, os poços deixam de produzir ou têm sua produção prejudicada, o que 

gera prejuízo.  

 Para que um poço necessite de uma intervenção há várias causas como: falhas mecânicas, 

excesso de água, excesso de gás e produção de areia. Uma intervenção pode realizar as tarefas de: Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 655



limpeza, avaliação, estimulação, restauração, recompletação e pescaria. 

 

 Outros fatores que levam a intervenção de um poço  

 Potencial produtivo do poço, duração da intervenção, questões de risco ambiental e segurança, 

limitação técnica das sondas em relação ao tipo de intervenção solicitada, visto que a frota de sondas 

pode não ser homogênea.  

 

 Problemática 

 A manutenção imediata de um poço de petróleo nem sempre é possível, por vários fatores já 

citados, mas é de extrema necessidade. Isso gera uma perda relevante com a não produção dos poços 

que estão a espera que uma intervenção seja feita. Nascendo assim necessidade de se estabelecer um 

itinerário ou escalonamento para uma sonda, uma especificação de quais poços esta sonda irá atender 

e em que ordem serão atendidos. 

 Esses itinerários buscam minimizar a perda de produção de petróleo de um poço, onde a vazão 

deste poço (quantidade de óleo que se pode extrair) é multiplicada pelo tempo em que a produção 

deste poço ficou interrompida. 

 

 Resolução do problema 

 Esse problema pode ser visto como um caso especial do clássico problema dos k-servos, 

classificado como um problema NP-Árduo (Goldbarg & Luna, 2000), mas também pode ser abordado 

como problema de escalonamento de tarefas ou de roteamento.  

 Os métodos exatos para resolução são ineficientes em um tempo viável. O aplicativo CPLEX 

pode ser usado para resolvê-lo apenas com pequenas instâncias de pequeno e médio porte. Daí a 

intenção da presente pesquisa resolver o problema com uma estratégia metaheurísticas, visando obter 

uma solução ótima em um tempo hábil.   

 Alguns algoritmos que conseguiram realizar tal tarefa foram: Grasp, Grasp + Path-relink, 

Algoritmo Genético-2opt, VNS, Colônia de formigas + Path-relink, Simulated Anneling. 

Feito o estudo detalhado do problema a próxima etapa foi a compreensão das modelagens 

existentes na literatura. Dentre elas algumas foram encontradas: Costa e Ferreira Filho (2004); 

Trindade (2005); Paiva.et al (2000); Dario Aloise (2006). A formulação escolhida a ser utilizada na 

pesquisa foi a de Costa e Ferreira Filho (2004) pela facilidade em ser compreendida. Trata-se de um 

modelo matemático de programação linear inteira 0-1 para o problema com janelas de tempo.  

 Formalmente pode ser descrita como segue: seja N= {1, 2, ..., n} o conjunto de n poços que 

demandam serviços de intervenção, M= {1, 2, ..., m} o conjunto de m sondas e T= {1, 2, ..., hp} o 

conjunto de instantes de tempo no horizonte de planejamento hp. Cada poço i possui uma perda de 

vazão pi, um tempo de intervenção Δti e uma janela de tempo [ei ,li ] para que o poço i receba uma 

sonda, sendo ei o início e li o final da janela de tempo. A perda de vazão termina quando a sonda 

conclui seus serviços no poço. O modelo matemático proposto por Costa e Ferreira Filho (2004) é 

apresentado abaixo. 

 

(PASPPP) = Problema de alocação de sonda de produção a poços de petróleo. 
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 Sendo xijt = 1 se o poço i recebe uma sonda j em um instante de tempo t para início da 

intervenção, e xijt = 0 caso contrário. A função objetivo (1) indica que a perda total de produção deve 

ser minimizada. As restrições (2) garantem que cada poço i poderá ser servido apenas uma única vez 

por qualquer sonda j durante o horizonte de planejamento hp. As restrições (3) asseguram que nenhum 

poço i será atendido antes do instante ei ou após o instante li – Δti. As restrições (4) certificam que 

cada sonda j, em um determinado instante t, estará executando uma intervenção em no máximo um 

poço i. As restrições (5) garantem que, se em um instante t uma sonda j iniciar o serviço em um 

determinado poço i, essa sonda ficará indisponível para iniciar serviço em outros poços até o instante 

[t + Δti]. As restrições (6) indicam que todas as variáveis são binárias. Observe que nesse modelo 

qualquer sonda pode realizar qualquer tipo de intervenção, conforme Costa e Ferreira Filho (2004). O 

conjunto de restrições definido em (5) cresce exponencialmente com o tamanho da instância. 

 Depois da escolha e compreensão da modelagem do problema, foi a hora de fazer uma revisão 

da literatura da methaheurística que aplicamos para resolução do problema, Biased Random-Key 

Genetic Algorithm (BRKGA). Em que foram levantados pontos importantes como: algoritmos em que 

são baseados e seus princípios, funcionamento, características e desempenho. 

 

 RKGA - Algoritmo genético de chaves aleatórias  

 O algoritmo genético de chaves aleatórias (RKGA), representa uma solução do problema como 

um vetor de chaves aleatórias, é uma nova classe algoritmos genéticos para problemas de otimização 

combinatória no qual as soluções são representadas como vetores de permutação.  

 O decodificador é um procedimento do algoritmo que mapeia um vetor de chaves aleatórias 

em uma solução do problema, calculando o custo desta. O decodificador de Bean (1994) ordena os 

elementos do vetor de chaves gerando uma permutação que corresponde aos índices dos elementos 

ordenados. 

 O RKGA evolui uma população, ou conjunto, de p vetores de chaves com base no princípio 

darwinista, em que indivíduos mais fortes de uma população têm mais chance de encontrar um 

parceiro e perpetuar seu material genético. O algoritmo começa com uma população inicial de p 

vetores de n chaves aleatórias e produz uma série de populações buscando a solução ótima. E segue os 

seguintes passos:  

 

1º Passo:  

 Na k-ésima geração, os p vetores da população são divididos em dois grupos: um conjunto 

pequeno de pe < p/2 vetores que correspondem às melhores soluções, conjunto esse é chamado de elite 

e um outro conjunto com o restante da população chamado de não elite. 

2º Passo:  

 Todos os vetores elite são copiados para a população da k+1-ésima geração, caracterizando o 

elitismo do princípio darwinista. 

 

3º Passo:  

 Em seguida, pm vetores de chaves aleatórias são adicionados na população da k+1- ésima 

geração. Esses vetores são chamados de mutantes e tem a função de evitar que a população convirja 

para uma solução ótima local não global. 

 

4º Passo:  

 Para completar os p elementos da população da k+1-ésima geração, p−pe−pm vetores são 

gerados combinando pares de soluções da população da k-ésima geração, ambos selecionados 

aleatoriamente, com a combinação uniforme parametrizada de Spears e DeJong (1991). Sejam a e b os 

vetores selecionados como pais e c o filho resultante. No esquema de Spears e DeJong (1991), c[i], o 

i-ésimo componente do vetor filho, recebe a i-ésima chave de um dos pais. Recebe a chave a[i] com 

probabilidade ρa e b[i] com probabilidade ρb = 1 − ρa. 

 BRKGA - Algoritmo genético de chaves aleatórias viciadas  

  

 O algoritmo genético de chaves aleatórias viciadas (biased random-key genetic algorithm – 

BRKGA) é uma metaheurística evolutiva para problemas de otimização discreta e global que tem 
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como base o funcionamento do algoritmo de chaves aleatórias(RKGA) de Bean (1994) em todos os 

passos já citados. Cada solução é representada por um vetor de n chaves aleatórias. Esse algoritmo tem 

como características: ser um método aleatório; ter uma estratégia elitista, em que os filhos gerados 

herdam mais características do pai elite; não há mutação nos cruzamentos. 

 O BRKGA difere do RKGA na maneira que os pais são escolhidos para cruzamento e como o 

cruzamento é implementado. Ambos os algoritmos selecionam os pais aleatoriamente e com 

reposição. Sendo assim, um pai pode ter mais de um filho por geração. Porém, enquanto no RKGA 

ambos os pais são selecionados da população inteira, no BRKGA um dos pais é sempre escolhido do 

conjunto elite enquanto que o outro do conjunto não-elite. Isso garante que o filho gerado através do 

cruzamento parametrizado de Spears e DeJong tenha uma probabilidade maior de herda características 

do pai elite. Essa diferença assegura que o BRKGA seja superior ao RKGA. 

 Ao fim dessa etapa a conseguiu a base necessária para se aplica a metaheurística ao problema 

buscando uma solução. A implementação do BRKGA foi desenvolvida na linguagem C. Onde se 

conseguiu seguir todas as etapas de funcionamento da metaheurística. Foram considerados alguns 

detalhes como: 

 Um poço ou intervenção e todas suas características lidas de um arquivo texto contendo as 

instâncias do problema, foram consideradas como uma chave aleatória, em que um número 

entre 0 e 1 foi gerado de forma aleatória, o qual irá representá-lo em ordem crescente. 

 

 Uma sonda de produção terrestre (SPT) foi alocada a uma intervenção, também de modo 

aleatório, respeitando as suas respectivas profundidades. 

 

 O decodificador realizou ordenação de maneira crescente as intervenções tomando como 

critério as chaves aleatórias. Gerando uma solução para o problema.  

 

 Baseado nessa solução em que uma SPT foi alocada a uma intervenção, o que gerou itinerários 

para as sondas, pode-se calcular o custo para essa solução. 

 

 O custo da solução é o cálculo do prejuízo da produção de um poço, que fica parado por um 

tempo esperando até que intervenção tenha acontecido. Em que ganho desse poço em m3/dia é 

levado em consideração. Os prejuízos de cada itinerário são somados e esse é o custo final da 

solução.   

 

 O tamanho de uma população foi de 100 cromossomos, em que cada cromossomo é um vetor 

de chaves aleatórias, uma solução do problema e seu custo. Cada intervenção foi admitida 

como um alelo do cromossomo. E uma população um conjunto de soluções e seu custo. 

 

 Os cromossomos de uma população inicial forma ordenados quanto ao seu custo e divididos 

em dois grupos. O grupo elite contendo as 30 melhores soluções e o grupo não elite contendo 

as demais. 

 

 Para a população seguinte foi copiado o grupo elite da população anterior. 

 

 Acrescentando a essa população, filhos foram gerados, combinando cromossomos do grupo 

elite e do não elite. Os quais foram escolhidos aleatoriamente. 

 

 Os alelos que compõe os cromossomos filhos também foram sorteados. Dando uma 

probabilidade maior de que eles herdem características do pai elite. Nessa implementação foi 

dado 70% para o pai elite ser escolhido e 30% para o pai não elite. 

 

 Completando a população foram gerados cromossomos mutantes, soluções aleatórias. 

 

 Os vetores de chaves aleatórias da nova população são decodificados e tem seu custo 

calculado. 
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 E os passos já citados são executados novamente até que o número máximo de populações seja 

atingido. 

 

 Os resultados foram obtidos com três números de populações: 500, 2500 e 5000 gerações. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 A implementação foi desenvolvida e os testes computacionais em instâncias benchmark dela 

foram realizados com 4 classes diferentes em características mostradas abaixo: 

 

Instância Número de Poços Número de Sondas 

1 129 10 

2 129 10 

3 122 10 

4 136 10 

5 138 10 

 

 A methaheurística é executada com um parâmetro que influência seu resultado e tempo 

computacional de solução. Esse parâmetro é o número de gerações, ou seja, as populações que são 

evoluídas seguindo os passos da implementação. A metaheurística foi executada em uma máquina 

com um processado Dual-Core e 2GB de memória RAM, com um sistemas operacional Ubuntu 14.04 

LTS. Os resultados foram obtidos com 10 execuções para cada instância e são mostrados abaixo: 

 

Instância 1 

Número de gerações Resultado em m3/dia Tempo Computacional em 

segundos 

11000 32873.35 224 

11000 31550.18 227 

11000 32418.76 224 

11000 31849.87 225 

11000 33776.85 222 

11000 32152.33 229 

11000 31741.75 224 

11000 31836.10 226 

11000 32086.89 225 

11000 31332.35 224 

Instância 2 

Número de gerações Resultado em m3/dia Tempo Computacional em 

segundos 

11000 31174.13 227 

11000 31167.15 227 

11000 30608.35 224 

11000 32033.86 227 

11000 30746.52 226 
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11000 31164.54 222 

11000 30871.22 224 

11000 32583.12 224 

11000 31625.84 226 

11000 32437.26 223 

 

Instância 3 

Número de gerações Resultado em m3/dia Tempo Computacional em 

segundos 

11000 24.733,31 205 

11000 25.591,14 207 

11000 25.398,49 206 

11000 26.620,06 205 

11000 26.815,23 206 

11000 25.606,36 206 

11000 25.259,19 206 

11000 27.161,08 206 

11000 26.621,33 205 

11000 28.074,90 206 

 

Instância 4 

Número de gerações Resultado em m3/dia Tempo Computacional em segs 

9000 50.508,41 199 

9000 52.060,10 199 

9000 48.143,94 198 

9000 50.136,29 199 

9000 53.069,70 201 

9000 51.854,28 200 

9000 53.862,38 198 

9000 52.070,39 202 

9000 51.287,29 198 

9000 50.976,23 200 

 

Instância 5 

Número de gerações Resultado em m3/dia  Tempo Computacional em 

segundos 

13000 43.627,64 297 

13000 42.186,61 297 

13000 42.680,29 294 
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13000 43.925,65 296 

13000 43.306,38 292 

13000 43.880,85 293 

13000 45.036,39 294 

13000 41.462,14 295 

13000 41.465,45 293 

 

 Os resultados do BRKGA foram comparados com uma metaheurística que melhor se adapta ao 

problema, o GRASP (Greedy Randomized Adpatative Search Procedure), uma implementação 

realizada por alunos (Alexsandro Trindade e Hugo Wendell) do Programa de Pós-Graduação UERN-

UFERSA. A comparação foi feita usando as mesmas instâncias, em que os melhores resultados das 

duas foram observados. Como conclusão o GRASP foi superior ao BRKGA e conseguiu melhores 

resultados em todas as instâncias, dando tempos de execução parecidos para resolução do problema 

para as duas metaheurísticas. 

 

Instâncias Resultado em 

m3/dia 

Tempo 

computacional em 

segundos 

Resultado em 

m3/dia 

Tempo 

computacional em 

segundos 

 BRKGA GRASP 

Instância 1 31.332,35 224 5.915,83 234 

Instância 2 30.608,35 224 5.570,05 240 

Instância 3 24.733,31 205 5.096,56 204 

Instância 4 48.143,94 198 8.566,62 192 

Instância 5 41.462,14 295 7.383,59 300 

 

CONCLUSÃO 

 

 Com os resultados obtidos, pode se sugerir que é necessário introduzir um procedimento de 

Busca Local na metaheurística BRKGA desenvolvida, o que foge ao escopo desse projeto de pesquisa. 

 Fica, portanto, a sugestão de aperfeiçoar o BRKGA com procedimentos de Busca Local (Local 

Search), tipo VND (Variable Neighborhood Decendent), ILS (Iterative Local Search) e ELS 

(Evolution Local Search) para melhoramento dos resultados obtidos pela metaheurística neste 

trabalho. 
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RESUMO: Pelo método de co-precipitação foram produzidas três amostras do nanocompósito 

(CoFe2O4)100-xAgx com x = 90, 70 e 50 %. Estas amostras foram tratadas termicamente em 

atmosfera redutora de H2 para formação de nanopartículas com estrutura núcleo/casca tipo 

CoFe2O4@CoFe2. O novo nanocompósito obtido foi composto por nanopartcículas de Ag e de 

CoFe2O4@CoFe2. As amostras foram analisadas por difração de raios-X (DRX), microscopia 

eletrônica de varredura (SEM) de alta resolução e magnetometria de amostra vibrante (VSM). 

Refinamento Rietveld dos difratogramas de raios-X confirmam a formação das fases cristalinas Ag, 

CoFe2O4 e CoFe2 cujos grupos espaciais são: Im-3m, Fd-3m:1 e Pm-3m, respectivamente. 

Observou-se que através do controle da temperatura e do tempo do tratamento térmico é possível 

controlar o diâmetro do núcleo de CoFe2O4 e a espessura da casca de CoFe2, como exemplo, 

CoFe2O4 apresentou tamanhos médios variando entre 4 e 13 nm. As medidas de magnetização 

foram realizadas a temperatura ambiente nas amostras de CoFe2O4/Ag e CoFe2O4@CoFe2/Ag. A 

magnetização de campo máximo aumenta consideralvemente com o percentual da ferrita de cobalto 

e da liga ferro-cobalto apresentando valores entre 1,6 e 86,0 emu/g. O campo coercivo variou entre 

139-868 Oe nessas amostras, aumentando em seis vezes o seu valor. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Co-precipitação; nanocompósito. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 Os nanocompósitos magnéticos (NMs) podem ser formados por materiais magnéticos e não-

magnéticos como exemplo, os óxidos de ferro (Fe3O4, γ-Fe2O3) e prata. Estes tem atraído grande 

atenção na área de biomedicina, em especial no tratamento de células cancerígenas. Nanopartículas 

magnéticas (NPMs) podem aquecer tecidos tumorais in vivo sob campos magnéticos sobre a 

corrente alternada (AC) externos e induzir a morte de tais células. Este método terapêutico tem sido 

considerado eficaz e já avançoupara a fase de testes clínicos (JOHANNSEN et al., 2005; MAIER-

HAUFF et al.; 2007). Estudos detalhados mostraram que para o tratamento de tumores deve ser 

injetada uma alta concentração de NPMs. A obtenção da dose térmica clinicamente satisfatória é 

complicada devido à transferência de calor in vivo e da limitada eficiência térmica das NPMs. A 

fim de diminuir a dose das NPMs e aumentar o efeito letal nas células cancerígenas é necessário 

utilizar agentes termossensíveis. (XU et al., 2009; XU et al., 2007).  Outros estudos sobre 
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nanopartículas em radiossensibilidade de células cancerosas mostraram que as nanopartículas de 

prata podem aumentar a eficiência na morte dessas células no tratamento por radiação (JIANG et 

al., 2012; LIU et al., 2011; XU et al., 2009; ZHAO et al., 2012).  

Previsões teóricas e resultados experimentais recentes mostram que nanopartículas com estrutura 

núcleo-casca podem aumentar a eficiência no tratamento de tumores malignos. Testes in vivo em 

ratos foram feitos com nanopartículas de CoFe2O4/MnFe2O4 através de hipertermia magnética. Os 

resultados mostraram uma maior eficiência na diminuição e eliminação desses tumores usando 

nanopartículas com estrutura núcleo-casca comparados com os obtidos por partículas monofásicas 

da mesma fase cristalina (LEE et al., 2010). Neste caso, o acoplamento magnético de troca entre o 

núcleo magneticamente duro (CoFe2O4) e a casca magneticamente mole (MnFe2O4) possibilitou o 

ajuste das propriedades magnéticas das nanopartículas para maximizar a potência de perda 

específica que é um indicador da eficiência da conversão. As nanopartículas magnéticas de núcleo-

casca otimizadas têm valores de potência de perda específicos que são uma ordem de magnitude 

maior do que as nanopartículas de óxido de ferro convencionais. Já foi previsto teoricamente que as 

nanopartículas de CoFe/CoFe2O4 possuem os mais altos valores de potência por perda volumétrica 

(HABIB et al., 2008). Neste trabalho, foi desenvolvido um processo de síntese através de co-

precipitação em meio básico com a finalidade de produzir nanopartículas tipo núcleo/casca com 

propriedades físicas que aumentem a perda por calor específico e a sensibilidade térmica tornando 

mais eficiente o tratamento de tumores por hipertermia magnética.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Reagentes utilizados 

Nitrato de prata (Sigma-Aldrich, E.U.A); Nitrato de ferro III nonahidratado (Vetec, Brasil); Nitrato 

de cobalto hexahidratado (Vetec, Brasil); Hidróxido de sódio (Sigma-Aldrich, Suécia); 

Glutardialdeído (Vetec, Brasil); Peróxido de hidrogênio (Dinâmica,Brasil); Quitosana (Polymar 

Ltda, Brasil). 

Síntese das nanopartículas magnéticas 

Para a obtenção das nanopartículas, foram preparadas duas soluções, A e B: para a solução A, foi 

usado 125 mL de ácido acético diluído 2% e adicionados 10g de uma mistura de nitratos (de acordo 

com a Tabela 1), em seguida, acrescentou-se 2,5 g de quitosana. Esse sistema foi mantido em 

agitação magnética por 24 h. Para a preparação da solução B, 12,5 mL de glutaraldeído foi 

adicionado a uma solução de NaOH 5,0 mol L⁻1
. Essa solução foi aquecida em banho-maria a 70 

°C. Em seguida, a solução A é vertida gota a gota na solução B. Durante o gotejamento ocorreu a 

precipitação, formando esferoides com diâmetro médio de aproximadamente 2 mm. Após a 

obtenção do precipitado, foi realizado o processo de lavagem com água deionizada até atingir pH 

entre 8 e 9. O precipitado obtido foi secado em estufa a 60 °C por 4h e depois calcinada a 350 ºC 

por 1h, a fim de eliminar a quitosana. Depois de calcinado, a amostra foi lavada com peróxido de 

hidrogênio (H2O2), com o intuito de retirar qualquer vestígio de material orgânico. Uma parte da 

amostra calcinada foi submetida à redução térmica em atmosfera de H2 por 30 min e a outra por 90 

min a 350 °C, a fim de obter o nanocompósito (CoFe2O4@CoFe2)-Ag. A Imagem 1 mostra um 
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fluxograma que resume todas as etapas usadas na preparação das amostras. As amostras deste 

trabalho foram nomeadas como: CFO10Ag90 ( corresponde a 10% ferrita e 90% prata), CFO30Ag70( 

30% ferrita e 70% prata) e COF50Ag50 ( 50% ferrita e 50% prata) . 

 

 

Tabela 1 – Dados das amostras. 

Amostra 
CoFe2O4 

(%) 
Ag (%) Fator Co(g) Fe(g) Ag(g) 

CFOAg 10 90 0,038 1,1078 3,0108 5,8184 

CFOAg 30 70 0,022 1,9157 5,4684 2,6159 

CFOAg 50 50 0,015 2,2530 6,4122 1,3378 

Fonte: Laboratório de Análises Magnéticas e Ópticas – LAMOp – UERN 

 

 

Resumo das etapas de obtenção do nanocompósito (CoFe2O4@CoFe)Ag. 
 

 
Imagem 1: fluxograma 

O Difratômetro usado para as nossas medidas de difração de raios-X foi do modelo Minifex II da 

Rigaku. Sua fonte de radiação e CuKα, que tem comprimento de onda de 1,5418 Å. A tensão 

utilizada 30 KV e a corrente de filamento 15mA. A medida de difração do pó foi realizada no 

intervalo 2θ = 28 – 85°, com taxa de variação de 0,02°/s. O material foi caracterizado por análise 

microestrutural isotrópica através do refinamento Rietveld dos dados da difração de raios-X pelo 

programa Maud. As imagens de microscopia eletrônica de varredura foram feitas no microscópio 

eletrônico de varredura de alta resolução por emissão de campo (MEV-FEG), modelo MIRA3 da 

empresa TESCAN. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os difratogramas de Raios-X das amostras CFOAg90 e CFOAg70 são mostrados na figura 1. Na 

figura (a) podemos obervar que na amostra CFOAg90 tem picos característicos da fase cristalina da 

prata, como indicado através dos planos cristalinos [110], [200], [220] e [311]. Esse resultado está 

de acordo com o esperado, uma vez que esta amostra foi sintetizada com 90% em massa de nitrato 

de prata e somente 10% dos nitratos de ferro e cobalto. As nanopartículas de cobalto são formadas 

quando os íons do sal de Ag se ligam aos grupos amina (NH2) em monômeros de quitosana, bem 

como em algumas hidroxilas (OH). Assim, os íons de prata ficam ligados na cadeia de quitosana e 

quando gotejados em meio básico precipitam formando as nanopartículas. Na figura (b) podemos 

ver a evolução de outros picos referentes à fase da CoFe2O4, concordando com o aumento da 

concentração da mesma. 
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Figura 1: Drx das amostras 

 

As amostras reduzidas em atmosfera controlada de H2, também foram submetidas à difração de 

raios-X. As figuras 2-3 mostram os resultados das difrações de raios-X para a série destas seis 

amostras. Lembrado que as diferenças entre elas estão relacionadas primeiramente com a 

concentração da prata e depois com o tempo que as amostra foram reduzidas. Na figura 2 (a) 

podemos observar a amostra com 90% de Ag e na (b) essa mesma amostra reduzida a fluxo de H2 

por 30 minutos e (c) por 90 minutos. A mesma sequência vale para a figura 3, sendo ela com a 

concentração de 30% de Ag.  
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              Figura 2: Drx das amostras                                                                  Figura 3: Drx das amostras  

 

Na figura 4 mostra uma micrografia obtida no MEV onde observamos um aglomerado de partículas 

muito denso de prata e ferrita de cobalto para amostra CFO@2CFAg90. A imagem revela que essas 

nanopartículas possuem formatos aproximadamente esféricos. Usamos o software ImageJ, versão 

1.44p, para obtenção de histogramas dessas partículas. A partir do histograma da (imagem a) 

podemos observar uma distribuição gaussiana para tamanho de partículas de CoFe2O4@CoFe2 e 

Ag. O tamanho médio obtido para essas partículas foi de 15 nm. O histograma obtido com a 

contagem das partículas maiores de Ag (imagem b) mostra que essas podem variar os tamanhos 

entre 50 e 150 nm. O tamanho obtido neste caso foi de 87,5 nm. 
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Figura 4: Medida de microscopia eletrônica de varredura 

(SEM) pra amostra CFO@2CFAg90 reduzida 90 min 
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A figura 5 mostra as curvas de magnetização em função do campo aplicado (MxH) realizadas em 

temperatura ambiente 300 K para as duas amostras que variam a porcentagem. A magnetização está 

em unidades de emu/g. Podemos observar um aumento na magnetização de campo máximo 

(MHmax) da amostra CFOAg90, para a CFOAg70, ou seja, MHmax aumenta com o aumento da 

quantidade de ferrita de cobalto. Essa variação de MHmax foi de 1,58 emu/g (CFOAg90) para 8,33 

emu/g (CFOAg70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

A figura 6 mostra as medidas de MxH ambiente para a amostra que é composta de 90% de Ag, com 

e sem redução térmica. Podemos observar um aumento na magnetização a campo máximo 

(MHmax) da amostra CFOAg90 para a CFO@CF2Ag90, ou seja, MHmax aumenta com o aumento 

da espessura da casca (CoFe2), o que já era esperado (K. MAAZ  et al.; 2007). 

Figura 5: magnetização em função do campo aplicado (MxH) 
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Figura 6: medidas de MxH ambiente 

 

Na figura 7 podemos observar o aumento da magnetização a campo máximo quando comparados a 

amostras da figura 6, isso se dá, devido ao aumento da concentração da ferrita. Podemos também, 

ver o aumento tanto da coercividade (Hc), quanto da magnetização a campo máximo (MHmax), 

para as amostras onde há o surgimento da liga CoFe2. T 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: medidas de MxH ambiente 

 

 

Amostra Mr (emu/g) MHmax (emu/g) Hc (Oe) 

CFOAg90 0,05 1,58 139 

CFO@CF1Ag90 3,94 11,98 553 

CFO@CF2Ag90 5,34 15,13 695 
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CFOAg70 0,60 8,33 193 

CFO@CF1Ag70 9,68 32,37 570 

CFO@CF2Ag70 13,32 39,10 700 

 
Dados magnéticos das amostras  

 

 

 

CONCLUSÃO 

As nanopartículas de CoFe2O4-Ag obtidas pelo método de co-precipitação, através do controle de 

temperatura e o tempo de redução térmica em atmosfera de H2, formou a estrutura núcleo/casca. 

Assim, o método utilizado nesse trabalho mostrou-se uma boa alternativa para produção de 

nanopartículas magnéticas de ferro e cobalto, por apresentar resultados satisfatórios e ser uma 

solução de baixo custo, reduzindo o investimento necessário para pesquisa.                  
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RESUMO: O Rio Grande do Norte é um dos estados brasileiros que é referência no setor mineral, 

possuindo mais 2000 jasimentos. Dentre estes, destacamos a exploração do minério de ferro na 

região do seridó, devido a exportação da produção para países asiáticos. Recentemente jazidas ricas 

em Bismita (Material rico em Bismuto) foi descoberto na região de São Tomé. Contudo, mesmo 

com essa riqueza mineral o RN não apresenta projetos que pretendam agregar valores comercias 

aos minérios encontrados. Uma solução para tal falta de incentivo comercial seria a possibilidade de 

produção de óxidos de ferro e bismuto em escala comercial, a partir desses minerais. Este trabalho 

apresenta a produção de amostras de selenita de ferro (Bi25FeO40) a partir de minérios ricos em 

Magnetita (Fe3O4), Hematita (Fe2O3) e Silicato de Bismuto (Bi2SiO5) encontrados nos minerais do 

RN. A selenita de ferro (Bi25FeO40) foi obtida pelo processo de reação do estado sólido, em 

diferentes temperaturas de calcinação, usando uma mistura direta dos minerais purificados. As 

amostras sintetizadas foram caracterizadas por difração de raios-X (DRX), análise 

termogravimétrica (TG), calorimetria exploratória diferencial (DSC), espectroscopia UV/visível e 

magnetometria de amostra vibrante. Difratogramas de raios-X confirmam a formação da fase 

cristalina de Bi25FeO40 com grupo espacial I23 e parâmetros de rede a = 10,12 Ȧ e tamanho de 

cristalito entre 88 a 165nm.  Medidas de TG e DSC revelam perdas de massa e reações 

endotérmica/ exotérmica em diferentes intervalos de temperatura,  respectivamente. A amostra 

absorve a luz na região ultravioleta e parte do visível conforme resultados de espectroscopia 

UV/visível. Ciclos de histerese magnético mostram um comportamento ferromagnético e que a 

magnetização de saturação varia com a temperatura de calcinação.  

 

PALAVRAS – CHAVE: Minerais; hematita; silicato de bismuto; bismita e selenita de ferro. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Dentre os principais minerais do Nordeste brasileiro, e em particular do Rio Grande do 

Norte, destacam-se as águas minerais, as gemas; metais nobres; os metais ferrosos; os metais não 

ferrosos e semimetais; os materiais de uso na construção civil; as rochas e minerais industriais; e os 

recursos minerais energéticos.  

Nos estudos, se destacaram o metal bismuto, que apresentaram teores consideráveis no 

município de Lajes e em São Tomé na mina de cabeço chato. Os resultados são relevantes quando 

ressaltasse que esse metal podem coexistir nas rochas (BRASIL. Departamento Nacional de 

Produção Mineral. 2010). 

Já as mineralizações ferríferas são representativas de um único tipo de depósito. O minério 

de ferro encontra-se em metassedimentares e tem como paragênese magnetita, hematita e quartzo. 

As mais conhecidas compreendem os jazimentos do Saquinho, em Cruzeta, Pico do Bonito, em 
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Jucurutu, Logradouro, em Ouro Branco, Ipueira, em Ipueira e Macacos, em São Rafael, dentre 

outras de pequeno porte. Na qual se destacam a mina de logradouro localizado no município de São 

Tomé-RN. 

O estado Rio Grande do Norte possui reservas consideráveis de minerais de ferro e bismuto 

que podem ser mais bem exploradas economicamente se agregarmos valores a esses minerais. Um 

exemplo disso é a produção comercial de Bi25FeO40, a partir desses minerais. 

A busca de matérias com aplicações tecnológicas tem motivado grandes pesquisas. Desses materiais 

os principais são os semicondutores, que tem mostrado uma boa aplicação no ramo da informática. 

Um dos elementos que tem se estudado bastante é o óxido de bismuto Bi203 (e as suas fases) no 

qual serve para diferentes aplicações. (ADAMIAN et. al., 1996). 

O óxido Bismuto (III), Bi2O3, é conhecido e pode aparecer em cinco polimorfos, como o α-, 

β-, γ-, δ- e ε-phase. (POLETI et. al., 2004). Normalmente, Sofre a transição de fase de α- 

monoclínica para o δ - de face centrada cúbico com excesso de oxigênio. (ARSEN et. al., 2003) 

Devido às suas propriedades físicas, polimorfos Bi2O3 têm levantado muito interesse para 

aplicações industriais. Sendo que a mesma pode ser estabilizada com a adição de outro óxido ou 

metal tornando-se a fase Bi25FeO40. (CRAIG & STEPHENSON)Esse material pode ser usado em 

eletro-óptica, técnicas piezoelétricas, dielétricos, varistores e aplicações industriais no campo da 

catálise (DEPERO & SANGALETTI, 1996). 

Nos últimos anos, tem havido um interesse considerável no estudo de materiais baseado em 

Bi25FeO40 na sua fase pura, devido às suas propriedades físicas, como a condutividade iônica, 

ferroeletricidade, fotocondutividade e fotoluminescência. Os trabalhos reportados na literatura 

mostram que esses materiais tem sido sintetizados por via úmida usando reagentes químicos de alta 

pureza (KÖFERSTEIN, ROBERTO, 2013; SUN, YUXIA. et all, 2012.; CHENG, JINRONG. et all. 

2012; KÖFERSTEIN, ROBERTO. et all., 2014.; TAN, GUO-QIANG. et all., 2011; JIANG, 

CHANGJUN. et all., 2012. ). Estes processos não permitem a produção em larga escala. Neste 

trabalho foram obtidos pós de ferrita de bismuto microcristalinos com as fórmulas químicas de 

Bi25FeO40, diretamente de minerais como: magnetita, hematita e silicato de bismuto. A técnica de 

reação do estado sólido utilizada permite a produção desses materiais em larga escala.  
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Para a realização da caracterização dessas amostras, foram utilizados os seguintes 

equipamentos: Difratômetro de raios-X, modelo Miniflex II da Rigaku, essencialmente importante 

na caracterização estrutural dos materiais; Forno mufla e forno tubular de matriz cilíndrica; 

Magnetômetro de amostra vibrante (MAV) para medidas magnéticas em campos de até 1,2 T; 

Espectrômetro de florescência de energia dispersante de raios-X, modelo EDX 7000 Shimadsu; 

Moinho de bolas planetário, modelo PM100 Retsch; UV-VIS, Equipamento Thermo scientific, 

modelo Genesis 10S; e TG DSC Equipamento da Netzht  modelo STA 449 F3 Jupter. 

Nosso grupo de pesquisa da UERN, com o intuito de encontrar jazidas de minerais de 

bismuto e ferro, realizou pesquisas geográficas no município de São Tomé no estado do Rio Grande 

do Norte.A Figura 1 mostra uma imagem aérea da mina do Cabeço Chato de onde extraído o 

minério de bismuto usado neste trabalho. O minério de bismuto foi encontrado em pequenos veios 

de feldspato. Já o minério de ferro extraída de jazidas localizadas na comunidade de Logradouro no 

mesmo município. Após análise por espectroscopia de fluorescência de raios-x (FRX) foram 

encontradas elevadas concentrações de bismuto e de ferro nas amostras extraídas da minas do 

Cabeço Chato e de Logradouro, respectivamente. A Figura 2 mostra imagens desses minerais in 

natura. 

 

 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 673



 

 

Figura 1. Imagem Fotográfica da Região do município de São Tomé – RN. Área da pesquisa 

dos minerais. (Fotografia retirada do Google Earth). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. (a) Minério Silicato de Bismuto e (b) Minério de ferro.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, realizamos o processo de purificação desses minerais. Nesse processo, foi 

realizada a separação de algumas impurezas impregnadas no mineral do silicato de bismuto, em 

seguida separamos os elementos encontrados pelo método de levigação (método de separação de 

sistemas heterogêneos sólidos), e transformamos o mineral em pó, através da utilização do moinho 

de bolas de alta energia. Os minerais foram então colocados separadamente no moinho de alta 

energia e moídos por 60 minutos, com o objetivo de padronizar o tamanho do pó. 

No procedimento para a purificação do minério de ferro, obtivemos o material em forma de 

pó, também utilizando o moinho e realizamos o processo de separação conhecido por imantação - 

método de separação específico dos sistemas com um das componentes ferromagnética. No qual, 

colocou-se o pó obtido sob efeito de um imã, sendo assim, as partículas magnéticas com ferro foram 

atraídas e com isso separando o ferro das impurezas. 

Os dois processos de separação foram acompanhados por FRX. As análises foram realizadas 

sob vácuo (ver Figura 3). As seguintes quantidade de elementos químicos encontrados por esta 

técnica, foram: para o silicato de bismuto 91,43% de Bi, 3,78% de Si, 2,34% de Al e outros 

(a) (b) 
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elementos em quantidades não significativas. No minério de ferro, foram mensurados: 90,52% de 

Fe, 6,64% de Al; 2,38% de Si e alguns elementos em quantidades inferiores a 1 %.  

 

A Figura 3. Resultados das medidas de florescência de raios X para (a) minério de bismuto e 

(b) minério de ferro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi utilizado o Difratômetro de raios-X (DRX) para verificar em que fase esses elementos se 

encontram. A saber, para o bismuto predominasse a fase Bi2SiO5 e para o ferro a fase Fe3O4. 

As proporções estequiométricas dos materiais utilizados para a síntese química da Bi25FeO40 

foram feitas com base nos resultados de DRX:  

 

150 Bi2SiO5 + 4 Fe3O4+ 7 O2 = 12 Bi25FeO40 + 150 SiO2 

 
A massa molar dos elementos utilizados na síntese: 

 

▪ Peso molar do Bismuto: 208,980 mg/mol 

▪ Peso molar do Ferro:       55,847 mg/mol 

▪ Peso molar do Oxigênio: 15,999 mg/mol 

▪ Peso molar do Silício:     28,086 mg/mol 

          

Determinando pelo cálculo a massa utilizada de cada composto:  

 A massa total foi igual a 79944,291 mg/mol. O material foi preparado com massa total 

proporcional a 2g, fazendo o seguinte cálculo, 2000mg / 79944,291 mg/mol = 0,025mol. É obtido 

então, um fator de multiplicação para ajustar a proporção da massa utilizada de cada composto, 

sendo assim: 

Silicato de bismuto: 78906,15 mg/mol x 0,025mol = 1972.65mg 

Magnetita: 926,14mg/mol x 0,025mol = 23,15mg 

 A massa total está proporcional a 2g. Os pós precursores foram pesados em uma balança 

analítica e colocados no almofariz para misturarmos até homogeneizar os pós através do processo 

de maceração, realizado manualmente em um tempo de 30min.  

 Realizamos uma medida de Calorimetria diferencial de varredura (DSC) e Análise 

Termogravimétrica (TG) no pós precursores da amostra silicato de bismuto, óxido de ferro e os dois 

misturados nas proporções calculadas. Com objetivo de conhecer o comportamento térmico do 

material. 

 Posteriormente, a amostra foi depositada em um cadinho de alumina e levado ao forno 

Mufla. Foram calcinados as amostras nas temperaturas de 550°C, 600°C, 650°C e 700°C.  

Realizou-se uma parada na temperatura 400°C por 60min e em seguida foi utilizada uma taxa 

constante até chegar às temperaturas desejadas, após alcançar a temperatura as amostra ficam 60 

(a) 
(b) 
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min e em seguida o forno era desligado. Realizou-se uma calcinação em uma amostra com a 

temperatura de 750°C no qual ficou 120 minutos e ouve um esfriamento com um choque de 

temperatura.  

 Foi empregado o DRX para analisarmos cada amostra calcinada, na qual formou a selenita 

Bi25FeO40. Refinamento Rietveld dos difratogramas de raios-X foram feitos usando programa 

MAUD para indexar as fases cristalinas, os parâmetros de rede, tamanho do cristalito e as 

porcentagens das fases.Para a caracterização magnética foram realizadas medidas de magnetização 

nas amostras, ou seja, medida de ciclo de histerese (magnetização versus campo magnético). 

Análises de Espectroscopia de Uv/visível foram feitas utilizando cubeta de quartzo para as amostras 

em pó. Os espectros das amostras foram obtidos em comprimentos de onda de 200 a 800 nm. No 

qual observou as faixas de absorção e intensidade de absorção da Bi25FeO40. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As Figuras 4 (a)-(b) mostram os difratogramas de raios-X dos minerais purificados. A partir 

dos refinamentos Rietveld dos DRX’s identifica-se que a fase predominante para o minério de ferro 

é a magnetita (Fe3O4) e para o minério de bismuto foi a fase Bi2SiO5. Os resultados mostram 

estarem de acordo com as análises encontradas pelas medidas de EDX. No minério de bismuto 

foram encontradas os seguintes parâmetros estruturais: fase cristalina – Bi2SiO5 (~ 96.60%)  e Bi2O3 

(~ 3.39%), simetria ortorrômbica, tamanho do cristalito ~ 45,74 nm e parâmetros de rede a = 13,66 

Ä, b =  5,48 Ä e c = 5,47 Ä. Já o minério de ferro apresentou: Fe3O4  (~ 91,26%) e Fe3O4 (~ 8,73%), 

com simetria cúbica, tamanho de cristalito 103,90  nm e parâmetro de rede a = 8,39 Ä. 

 

Figura 4– Difratogramas de raios-X dos minerais de (a) bismuto e de (b) ferro purificados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 As figuras 5(a)-(c) mostram os resultados das medidas de TG/DSC nas seguintes amostras: 

minério de Bismutoem pó, minério Ferroem pó e mistura dos óxidos na proporção estequiométrica 

da Bi25FeO40. As análises foram realizadas em atmosfera ar, com taxa de aquecimento de 10°C/min. 

no intervalo de 30 a 1200°C.  

 

 

 

 

 

 

 

(b) (a) 
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Figura 5. Curvas TG e DSC das amostras (a) de minério de bismuto, (b) minério de ferro e (c) 

Bi25FeO40. Medidas realizadas no Lacam-UERN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O silicato de bismuto (Figura 5(a)), revela duas perdas de massa, a primeira perda referente 

à 7,8% de massa, inicia na temperatura de 420°C e finaliza em 670°C e a segunda perda inicia a 

1000°C (volatilização do bismuto) e é interrompida pelo término da medida. Na amostra de minério 

de ferro (Figura 5(b)) apresenta um ganho de massa (devido a mudança de estrutura Fe3O4 

(magnetita) para Fe2O3 (hematita), sofre um aumento linear de 5% da sua massa inicial. A Figura 

5(c) mostra a mistura dos óxidos que também apresenta duas perdas de massa, a primeira de 4% 

que inicia na temperatura 395°C e finaliza em 680°C e a segunda perda em 1100°C. A figura 5(a) e 

a figura 5(c) apresentam comportamentos térmicos semelhantes.  

 

 A curva de DSC na Figura 5(a) revela uma reação endotérmica de 300 a 1000°C, nesse 

intervalo há três picos o primeiro em 530°C e outro em 820°C e 842°C. Na figura 5(b) há duas 

reações a primeira exotérmica localizada na temperatura 400°C e outra endotérmica na faixa de 

1000°C. Na Figura 5(c) há uma série de picos no qual eles sai de uma reação atingem seu pico 

máximo e em seguida entra em outra, a saber: Reação exotérmica temperatura 480°C; Reação 

endotérmica 756°C; Reação exotérmica 797°C; Reação endotérmica 945°C; e outras reações não 

bem definidas. Utilizamos o intervalo de 550°C a 750°C para calcinar as amostra, esse faixa de 

temperatura se localiza em duas reações uma exotérmica em 480°C e outra endotérmica que fica em 

756°C. 

 

(c) 

(b) (a) 
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Selenita tipo Bi25FeO40 

 Os resultados que serão discutidos a seguir referem-se a selenita de ferro tipo Bi25FeO40. Tal 

composto foi preparado usando moagem de alta energia dos minérios citados anteriormente. Os 

resultados que serão discutidos a seguir referem-se a uma série de cinco amostras preparadas em 

diferentes temperaturas: 550°C, 600°C, 650°C, 700°C e 750°C. O pó resultante dessas calcinações 

possui uma cor marrom-escuro. O tratamento térmico utilizado foi suficiente para a formação da 

fase Bi25FeO40. Os difratogramas de raios-X foram obtidos das amostras em forma de pó para 

identificação sua estrutural. 

 

Figura 6 - DRX das Amostras Calcinadas nas temperaturas (a)550°C, (a)600°C, (c)650°C, 

(d)700°C e (e)750°C. Medida realizada Lamop-UERN. 

 
 

 A Figura 6 apresenta evolução da fase com o aumento térmico, das amostras calcinadas no 

forno mufla, em atmosférica estática. A Figura6(a) mostra à formação da fase da Bi25FeO40 com o 

tratamento térmico de 550°C. Na qual os picos estão se formando, ainda há uma parte amorfa. Em 

Fig. 6(b) mostra uma melhor formação dos picos principalmente no intervalo de 35 a 50 graus. Na 

Fig. 6(c) percebe-se o aumento na intensidade dos picos e o desaparecimento no pico localizado a 

29 graus. Na Fig. 6(d) a intensidade dos picos aumenta que a formação de um material mais 

cristlaino. Já em Fig. 7(e), há uma diminuição da intensidade, porém os picos ficam bem definidos 

com a formação da Bi25FeO40. 

 

 Foi empregado o DRX/Maud para analisarmos as amostras calcinadas, na qual formou a 

Bi25FeO40 grupo espacial I23uma das fases do multiferroico BifeO3.Podem-se calcular alguns 

parâmetros estruturais com o auxilio do programa Maud. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 
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Temperatura de 
calcinação (°C) 

550 600 650 700 750 

Bi25FeO40 

(%) 

71,13% 83,89% 90,72% 94,73% 93,88% 

Bi2SiO5 (%) 14,73% 16,10% 9,27% 5,26% 6,11% 

SiO2 (%) 14,13%     
a (nm) 1,01 1,01 1,013 1,012 1,012 
D (nm) 88,72 96,32 117,97 146,12 156,00 

Tabela: parâmetro do DRX/Maud 

 

Os ciclos de histerese magnético das amostras medidos em temperatura são mostrados na 

Figura 7. A magnetização de saturação decresce com o aumento da temperatura de calcinação, Ms = 

14,4 emu/g para T = 550 oC e diminui para Ms = 2,5 emu/g em T = 700 oC. Enquanto que o campo 

coercivopouco variou mantendo-se entre 210 e 190 Oe. Revelando assim o comportamento 

ferromagnético com campo de saturação em 5 kOe.A amostra calcinada a750°C apresentou 

resultado diferente (ver Figura 8) aumento na coercividade e um possível antiferromagneto com 

canted. 

 

Figura 7. Medidas de magnetização das amostras (a)Bi25FeO40550°C, (b)Bi25FeO40600°C, 

(c)Bi25FeO40650°C, e (d)Bi25FeO40700°C. As medidas foram realizadas no Lamop-UERN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Medida de magnetização da amostra Bi25FeO40750°C. As medidas foram realizadas 

no Lamop-UERN. 
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Figura 9. Uv-vis da absorbância por comprimento de onda da amostra Bi25FeO40 550°C. 

 
O comportamento óptico da amostra Bi25FeO40. Pode ser visto através da figura 9 que a selenita 

de ferro Absorve luz na região ultravioleta e parte da luz visível. A faixa de absorção máxima da 

amostra foi de 264 nanômetros e que após os picos de absorção máxima em 3,5 ela diminui a 

gradativamente a faixa de absorção com o comportamento tendendo a absorção 2  finalizando assim 

a medida. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Foram obtidos pós de selenita de ferro microcristalinas com as fórmulas químicas de 

Bi25FeO40, com propriedades magnéticas e ópticas, diretamente de minerais como: magnetita e o 

silicato de bismuto, do município de São Tomé-RN. Um dos fatores levado em conta foi o baixo 

custo do processo realizado pela técnica de reação do estado solido. evitando assim a utilização de 

algum método químico, como observado na literatura, que utilizam aglutinantes e soluções, em que 

eleva o custo do processo. Além de a matéria ser trabalhado na sua forma natural gerando assim 

outra grande economia, pois não se trabalhou com nenhum reagente. Em virtude disso pode ser o 

melhor processo para a obtenção da Bi25FeO40, Podendo gerar um impacto econômico para a 

região. Pois há um grande campo para a aplicação desse material como catalisadores, holografia, 

sensores e entre outros. Podendo assim com futuras pesquisas sobre esse material levar a aplicações 

dos resultados obtidos nesse trabalho, pois alguns resultados estão de acordo com a literatura e 

outros inéditos. 
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REMOÇÃO DE COBRE (II), CROMO (II), CHUMBO (II) E ZINCO (II) DE EFLUENTES 

SINTÉTICOS VIA PROCESSO ADSORTIVO POR TROCA IÔNICA UTILIZANDO A 

VERMICULITA COMO UM ADSORVENTE ALTERNATIVO 

 

Francisco Flaviano Bezerra1; Carlos Henrique Catunda Pinto2 

 

RESUMO: A vermiculita é um adsorvente que vem sendo utilizado para a adsorção de metais 

pesados dos efluentes, para uma melhor limpeza desses ambientes. Então o objetivo desse trabalho 

está em desenvolver uma técnica para melhorar a adsorção de metais pesados desses mananciais, que 

será trabalhada em lugares onde os valores de metais são preocupantes. Foi utilizada solução aquosa 

sintética de diversos metais produzida na Universidade do Estado de Rio Grande do Norte – UERN, 

onde foram medidas as concentrações de metais, através ensaios para determinados tempos de 

adsorção, e com isso saber qual é o melhor tempo de adsorção da vermiculita a temperatura ambiente 

de 25 °C. Os testes foram realizados nos laboratórios de Química Geral II e Laboratório de 

Eletroquímica e Química Analítica - LEQA na Universidade de Estado do Rio Grande do Norte – 

UERN; foram também utilizadas para cada ensaio 1 g de vermiculita com diâmetro de partícula igual 

a 0,5 mm (tamanho micro) para a adsorção dos metais pesados com carga (II) na solução aquosa 

sintética. Foram feitas análises da cinética para a adsorção desses metais, em várias concentrações, 

em tempos de 5, 10, 15, 30, 60, 120 minutos, além da cinética com o tempo fixo de 120 minutos e 

concentrações diferentes (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000 mg/L). Os resultados 

dos experimentos foram analisadas no aparelho UV visível (UV visibleespectrophotometer, Marca: 

Varian, Modelo: Cary 50 Concentration), da UERN para analisar os resultados das concentrações 

desses metais de comprimento de onda de 300 nm e 820 nm. Verificou-se que em 2 horas pode-se 

manter uma estabilidade de absorção dos íons metálicos em solução. Com esses resultados obtidos 

na adsorção, se espera que a vermiculita possa adsorver os íons (II) de  soluções aquosas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Processo Adsortivo, Troca Iônica, Metais Pesados, Meio Ambiente, 

Efluentes da Indústria de Galvanoplastia.  

 

INTRODUÇÃO 

 A água tem uma importância para a humanidade tanto biológica como industrial, porém em 

alguns tempos o mundo vem enfrentando um grande problema com essa falta desse líquido muito 

precioso em todas as nações, alguns lugares a distribuição desse valioso liquido é mau, já em outros 
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tem tanta que o desperdiço é enorme e a cada dia esses lugares estão sendo prejudicados por atividades 

industriais e humanas. 

 Como as atividades industriais a cada dia avançando vem se criando grandes prejuízos nesses 

meios aquáticos, pois a indústria vem depositando grandes quantidades de metais pesados. Os 

produtos químicos como baterias, pilhas, mineração, tintas, são alguns dos produtos lançados no meio 

ambiente causando sérios problemas ao mesmo. Alguns destes metais são essenciais para a vida, mas 

em excesso pode causar problemas, e está causando um desequilíbrio ecológico tanto para os seres 

vivos como para a sociedade. E com o avanço tecnológico, vem se criando grandes processos, e 

diversas técnicas de caracterização e análise de termogravimétrica (TG), análise térmica diferencial 

(DTA), difração de raios-X (DRX) e espectrofotometria de absorção na região do infravermelho (IV), 

UV visível, etc. são utilizados para a compreensão desses experimentos. A oportunidade de melhorar 

esses meios é através das pesquisas, muitas universidades, professores e alunos desenvolvem 

pesquisas para a retirada desses metais e um desses projetos é através da adsorção por troca iônica.  

 O termo vermiculita (figura 1) é utilizado também para designar comercialmente um grupo 

de minerais micáceos constituído por cerca de dezenove variedades de silicatos hidratados de 

magnésio e alumínio, com ferro e outros elementos.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014) 

Figura 1 – Vermiculita natural de Santa Luzia-PB. 

O nome vermiculita é derivado do latim vermiculus que significa pequeno verme e se deve ao 

fato de que esse material se expande sob aquecimento, durante o qual suas partículas movimentam-

se de forma semelhante à dos vermes. 

 O valor comercial da vermiculita está, exatamente, na camada de moléculas de água que 

intercala as camadas de alumínio e silício na estrutura do mineral, a qual responde pelo seu elevado 

índice de expansão. Essas moléculas de água, quando aquecidas, de forma rápida, a temperaturas 

elevadas, transformam-se em correntes de ar quente e causam aumento no volume do mineral.    

 A vermiculita MASSAPÉ PAULISTANA originária da região do sudeste do Estado do Piauí, 

é um aluminosilicato hidratado de ferro e de magnésio (Mg, Fe)3 [(Si, Al)4 O10] (OH)2 4H2O, que 

representa um dos principais depósitos (DNPM, 1996) de vermiculita do Brasil, que na natureza 
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ocorre como flocos laminados, sendo muito explorada comercialmente (Vieira Coelho, 1986). De 

característica química conforme apresenta na tabela 1 a seguir:  

 

Que possui estrutura cristalina bastante compacta para a troca iônica de seus cátions. Outros 

tipos de materiais são utilizados em processos similares como os carvões ativados, argilominerais, 

géis inorgânicos (Airoldi e Farias, 2000) e aluminas ativadas. Carvões e alumina ativada não possuem 

uma rede cristalina ordenada e seus poros não são uniformes, o tamanho e a distribuição aleatória dos 

poros favorecem a entrada de moléculas orgânicas e inorgânicas, sendo utilizados em processos 

catalíticos e de polimerização (Tchobanoglous e Burton, 1991). Argilominerais e óxidos de ferro 

empregados em processos de troca iônica, para a remoção de íons de metais em solução aquosa, têm 

valores de retenção comparáveis a de outros tipos de materiais como zeólitas e resinas trocadora de 

íons, como é o caso da sepiolita (Brigattiet al, 1999), paligorskita e goethita (Garcia-Sanchez et al, 

1999; Brown et al, 1995) e bentonita (Triantafyllou et al, 1999). Já o processo de adsorção da 

vermiculita é decorrente dos íons trocáveis na sua estrutura, tais como, sódio e magnésio que, quando 

colocado o material em contato com a solução eletrolítica, o cátion presente na vermiculita pode ser 

removido dos sítios ativos e trocado por outros cátions em solução, tais como, íons de metais pesados 

(chumbo, cromo, cobre, zinco e níquel). 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Materiais 

 Béqueres 200 mL, Erlenmeyers 125 mL, Pipetas volumétricas 100 mL, Pêra de sucção, Balões 

volumétricos 200 mL, Agitador magnético, Barras magnéticas, Filtros simples, Papéis quantitativo, 

Frascos, Espátulas, Pinça, Balança digital. A vermiculita foi proveniente do município de Santa Luzia 

na Paraíba. 

Métodos  

 Primeiramente foi realizada a pesquisa bibliográfica onde abordamos conteúdos sobre o 

processo de adsorção de metais pesados em vermiculita. 

 As pesquisas foram realizadas no laboratório de Química Orgânica II e no Laboratório de 

Eletroquímica e Química Analítica - LEQA na Universidade de Estado do Rio Grande do Norte – 

UERN, onde utilizou os aparelhos e vidrarias, em seguida foram realizados os seguintes 

procedimentos para a pesquisa, utilizando o método do banho finito. 

 Primeiro foi feita uma curva padrão para todos os metais com a mesma concentração, em 

seguida preparou-se diversas soluções mães. Logo preparou-se as soluções com os metais com as 

seguinte concentrações (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000) mg/L dos seguintes 

cátion (Cu2+, Pb2+, Zn2+ e Cr2+) que foram analisadas sobre agitação com a vermiculita no tempo de 

2 horas com 25°C. Feito essas analises observou-se os melhores dados foram feitas as analises com 

concentração constante para os metais e variando o tempo entre (5; 15; 30; 60; 120; 180 e 240) 

minutos até se estabilizar. OBS.: Essa analise foi feita apenas com o cobre. 

 Em seguida prepararam-se as soluções de diferentes metais e retirou-se 100 mL das referentes 

soluções, em uma pipeta volumétrica de 100 mL e colocou-se no erlenmeyer de 125 mL, pesou-se 1 

g de vermiculita numa balança analítica de precisão 0,0001 g e colocou-se dentro de cada solução 

dos metais apresentados e agitou num agitador elétrico com uma barra magnética de médio porte, em 

agitação 4 com o tempo de 2hs, além de  diferentes tempos (5; 15; 30; 60; 120; 180 e 240) minutos, 

Catunda Pinto, C. H. 2001, sempre em triplicatas, para se ter uma melhor exatidão e com isso obter 

os resultados mais precisos e comparar o tempo de adsorção dos metais nas soluções. Retiraram-se 

alíquotas das soluções que foi medido através do UV visível (UV visible spectrophotometer, Marca: 

Varian, Modelo: Cary 50 Concentration), e foram feitas as curvas destas análises para ser analisadas 

com as da bibliografia, Catunda Pinto, C. H. (2001). E com isso, analisar os resultados e obter 

informação que a vermiculita é bastante eficaz para a remoção dos metais, num determinado tempo 

das análises. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados das curvas padrões das soluções dos metais apresentados na pesquisa foram 

satisfatórios. Pois apresentaram os resultados bem eficazes na adsorção da vermiculita conforme pode 

ser observado nas tabela 2, 3, 4 e 5  e nas figuras 2, 3, 4 e 5 a seguir. 

Tabela 2: Dados das concentrações da solução de sulfato de cobre penta hidratado. 

Massa inicial (g) Conc. Inicial (ppm) Conc. Final (ppm) Reading % 

1,0025 100 19,4 0,002 80,60 

1,0018 200 76,9 0,0122 61,55 

1,0028 300 142,4 0,024 52,53 

1,0020 400 391,4 0,0686 2,15 

1,0016 500 392,4 0,0688 21,52 

1,0022 600 444,9 0,0782 25,85 

1,0022 700 537,6 0,0948 23,20 

1,0020 800 644,1 0,1139 19,48 

1,0020 900 710,1 0,1267 21,10 

1,0018 1000 834,5 0,148 16,60 

 

 Nessa tabela 2, pode se observar que a absorção dos íons metálicos do Cu2+, foram eficazes 

nas proporções de 100, 200 e 300 ppm, pois a das cinética de adsorções dos íons Cu2+, foram bastante 

significativos, porém nas proporções posteriores não houve adsorção significativa, os valores foram 

diminuindo de acordo com o aumento da concentração na leitura do UV visível de absorbância de 

Abs: 0,00018. 

Figura 2: Concentração dos íons Cu2+ em solução com a vermiculita. 
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Tabela 3: Dados das concentrações da solução com íons Cr2+ 

Massa inicial (g) Conc. Inicial (ppm) Conc. Final (ppm) Reading % 

1,0018 100 53,8 0,0032 46,2 

1,0018 200 113,8 0,0117 43,1 

1,0019 300 224,6 0,0459 25,1 

1,0015 400 301,9 0,0587 24,5 

1,0023 500 408,1 0,0771 18,4 

1,0022 600 502,5 0,0972 16,2 

1,0014 700 600,7 0,1067 14,2 

1,0025 800 733,2 0,1334 8,3 

1,0018 900 844,9 0,1568 6,1 

1,0018 1000 942,4 0,1847 5,8 

 

Como pode-se observar na tabela 3 a absorção dos íons Cr2+, nas concentrações de 100 e 200 

foram bastantes eficiente, porem nas proporções de 300 e 400 ppm, observa-se uma diminuição quase 

na metade em relação aos de 100 e 200 ppm, isso pode ser explicado por que quando há um aumento 

na concentração há uma dificuldade de adsorção das partículas nas soluções. Abs: 0,00032. 

 

Figura 3: Concentração dos íons Cr2+ em solução com a vermiculita.  

 

 

 

 

 

Tabela 4: Dados das concentrações da solução do Pb2+ 
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Massa inicial (g) Conc. Inicial (ppm) Conc. Final (ppm) Reading % 

1,0009 100 22,4 0,0041 77,6 

1,0007 200 102,5 0,0131 48,8 

1,0009 300 167,3 0,0194 44,2 

1,0009 400 312,6 0,0682 21,9 

1,0011 500 389,9 0,0706 22,0 

1,0010 600 487,5 0,0768 18,8 

1,0012 700 596,1 0,0803 14,8 

1,0015 800 673,9 0,1093 15,8 

1,0015 900 779,5 0,1245 13,4 

1,0015 1000 869,8 0,1423 13,0 

 

 Podemos observar na tabela 4, que a concentração dos íons Pb2+ na solução de 100 foi muito 

eficiente, pois teve uma absorção muito grande de íons Pb2+, porem quando a concentração foi 

aumentando houve diminuição de absorção. Abs; 0,00045. 

 

Figura 4: Resultados dos valores absorvidos dos íons Pb2+ com a vermiculita. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Dados das concentrações íons Zn2+ na solução de vermiculita. 
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Massa inicial (g) Conc. Inicial (ppm) Conc. Final (ppm) Reading % 

1,0007 100 38,70 0,0041 61,3 

1,0019 200 133,2 0,0258 33,4 

1,0010 300 226,9 0,0527 24,4 

1,0015 400 334,6 0,0705 16,4 

1,0012 500 449,7 0,0901 10,1 

1,0012 600 561,2 0,1106 6,5 

1,0005 700 667,9 0,1254 4,6 

1,0008 800 769,6 0,1479 3,8 

1,0009 900 871,3 0,1658 3,1 

1,0009 1000 972,8 0,1925 2,7 

 

 Na tabela 5 as concentrações dos íons Zn2+ na solução com a vermiculita mostrou se 

novamente que a de 100 ppm houve bastante redução, porem. de acordo com o aumento das 

concentrações do íons pode-se observar uma diminuição das absorções. Abs: 0,00030. 

 

Figura 5: Valores relacionados dos íons Zn2+ 

 

 A concentração final da redução, ou seja, a adsorção dos íons dos metais esta representado 

nesse figura 6, todos os metais teve bastante redução dos íons com a vermiculita nas concentrações 

de 100 até 300 ppm com comprimento de onda de 300 nm, com exceção o cobre que foi no 

comprimento de onda de 820 nm, as adsorções foi bastante significativas nesses comprimentos de 

onda, com uma média de 66,4% de adsorção dos metais, isto mostra que a vermiculita é bastante 

eficiente na remoção de metais nestas proporções, e levando que nos outras concentrações também é 

significativos, porém precisa-se de mais estudos nestas concentrações, levando-se como parâmetro o 
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pH, condução elétrica dos íons envolvidos, temperatura, etc..  

 

Figura 6: Valores relacionados dos íons 

 

 

 

CONCLUSÃO  

 Com isso, pode-se analisar que os resultados e as informações para a capacidade de adsorção 

dos metais apresentados são muito eficientes com a vermiculita, principalmente se essas 

concentrações forem entre 100 e 300 ppm de íons. Os resultados mostram que a vermiculita é muito 

eficaz quanto comparados com outros adsorvente e os resultados mostram que a vermiculita é muito 

produtiva em adsorver metais dos meios aquosos. A vermiculita apresentou os seguintes percentuais 

em adsorver os íons cobre, chumbo, zinco e cromo de soluções aquosas na concentração de 100 ppm 

(mg/L): 80,6%, 77,6%, 61,3% e 46,2%, respectivamente, além de ser eficiente, também é de baixo 

custo. 
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S.O.S MÓVEL: SISTEMA PARA AUXILIAR PESSOAS NA SOLICITAÇÃO DE 
SOCORRO 

 
José Erico Gomes da Silva 1; Suellem Stephanne Fernandes Queiroz2; Cicília 

Raquel Maia Leite3  
 
 
RESUMO: As pesquisas divulgadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) relatam que as 
doenças crônicas são as principais causas de morte por incapacidade no mundo, abrangendo na 
atualidade cerca de 40% a 45% do total de doenças sinalizadas no Brasil. As mesmas são 
consideradas fatores de risco quando acometidas em alguns lugares ou situações específicas como 
no trânsito. Segundo estudos realizados pela Universidade de Michigan nos Estados Unidos, com 
base em dados disponibilizados pela OMS, aponta que o Brasil ainda possui uma média negativa em 
relação a fatalidades de colisões no trânsito. Embora não esteja entre os 25 países com índices mais 
elevados de ocorrências, o mesmo se encontra no 42º lugar, com 22 mortes para cada 100 mil 
pessoas. Nessas circunstâncias, a impossibilidade de assistência rápida é elevada e esperar por um 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) muitas vezes pode ser decisivo entre a vida e 
morte de uma pessoa. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema 
intitulado S.O.S Móvel visando auxiliar a solicitação de socorro de forma ágil e rápida aplicada a 
diversos contextos. 

 
PALAVRAS – CHAVE: Tecnologia Assistiva, Sistema em Tempo Real, Android, Sensibilidade ao 
contexto. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Segundo a Agencia Nacional de Saúde (ANS), no Brasil existem aproximadamente 53 

milhões de indivíduos com alguma Doença Crônica Não-Transmissível (DCNT). Em determinados 
eventos, os sintomas da enfermidade ou patologia podem coexistir continuamente e não pôr em risco 
a saúde física da pessoa. No entanto, em diferentes casos, estas doenças podem ser extremamente 
críticas, colocando em perigo a vida do indivíduo, ocasionando deficiências visíveis como situações 
nos quais determinados sintomas venham a existir sucessivamente, sendo extremamente incômodas 
induzindo à interrupção da qualidade de vida e limitando as atividades rotineiras, tornando 
necessário um tratamento mais especializado. 

A OMS indica que as doenças crônicas de declaração não obrigatória, como doenças 
cardiovasculares, diabetes, obesidade, câncer e demais complicações respiratórias representam cerca 
de 59% do total de 57 milhões de mortes por ano e 46% do total de doenças. Apesar disso, pessoas 
com DCNT podem conviver normalmente dentro da sociedade realizando as mesmas atividades de 
pessoas sem enfermidades, no entanto, os mesmos requerem alguns cuidados diários para combater 
a doença. 

A procura pelo êxito no controle da mortalidade gerado por doenças crônica no estágio 
acelerado é um fator determinante a ser alcançado. Portanto, o desenvolvimento de recursos com o 
enfoque para favorecer e oferecer subsídio a saúde do indivíduo afetado se encontra imprescindível. 
No entanto, um desafio fundamental enfrentado pelas equipes de profissionais que prestam 
assistência básica é de estarem sempre informados sobre o real estado do indivíduo. Sistemas como 
o Serviço de SAMU dispõem de tais recursos, todavia na maioria dos casos a burocracia e o período 
de espera por um atendimento são fatores agravantes para a vida de uma pessoa. 
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Atualmente existe no mercado uma variedade de sistemas móveis com a finalidade de 
emitir alertas de socorro, porem voltados a empregabilidade de ambientes específicos, como 
residência ou locais de trabalho. As doenças crônicas podem ser consideradas fatores de risco 
agravante principalmente por ocorrem sem sintoma prévio atacando o indivíduo em diferentes 
contextos, como no trânsito. 

 A telemedicina, apontada em OMS (2010) como sendo uma integração de tecnologias 
e aplicações que permitem a prática da assistência médica à distância, está sendo amplamente 
empregada em situações de casos agravantes também em doenças crônicas. Vencer distâncias e 
reduzir os problemas que provêm da limitação de meios e recursos da saúde em várias regiões do 
país, são razões para acreditar que o futuro da saúde será progressora também por meio da 
Telemedicina. Em conjunto com a telemedicina e não tão remota à área médica, estão as tecnologias 
assistivas, que segundo Bersh (2006), cumprem um papel essencial na procura pelo avanço na área 
médica e no cotidiano dos profissionais, além de proporcionar soluções medicas eficientes para os 
pacientes, a mesma desempenha um papel fundamental na busca pela melhoria no cotidiano 
daqueles que possuem alguma necessidade especial, apresentando propostas de objetos ou meios 
que possam reduzir as incapacidades dessas pessoas, possibilitando a realização de atividades 
cotidianas e assegurando oportunidades iguais para cada indivíduo. 

Ultimamente várias soluções informáticas direcionadas a saúde, telemedicina, sistemas 
em tempo real, tecnologias assistivas e automotivas estão em desenvolvimento. Entretanto nenhuma 
dessas surgiu com o objetivo de abranger todos os campos simultaneamente e prover suporte à saúde 
e segurança com um baixo custo. Com isso, diante do contexto abordado, observou-se a necessidade 
do desenvolvimento de um sistema para prover informações em tempo real de um portador de 
doença crônica e solicitar socorro a quem estivesse precisando de atenção especial, que por meio da 
localização, via Sistema de Posicionamento Global, do inglês Global Positioning System (GPS) a 
base médica ou policial possa chegar até o indivíduo e socorrê-lo. A aplicação também proporciona 
ao usuário a capacidade de definir frases de acordo com o contexto em que está inserido, sendo que 
as mesmas são envidas de forma rápida em situações de alerta. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

A aplicação S.O.S Móvel foi elaborada para o sistema operacional Android, versão 4.0.3 
denominada Ice Cream Sandwiche ou versões superiores, por compreender atualmente 87,9% dos 
usuários que utilizam o sistema operacional (ANDROID, 2015). Conforme dados da International 
Data Corporation (IDC), o Android aparece como líder em número de utilização no mundo, com 1 
bilhão de aparelhos ativos, ainda dados da IDC informam que no primeiro trimestre de 2015 o 
Android dominou o mercado mundial, pois estava presente em 78 % das vendas de aparelhos. No 
Brasil, o sistema operacional está presente em 91% dos aparelhos (CANALTECH, 2014), é uma 
plataforma livre, que dá aos desenvolvedores a possibilidade de inovarem criando produtos 
diferenciados. 

No desenvolvimento da aplicação S.O.S Móvel foi usado Android Studio versão 1.0.1, 
uma Integrated Development Environment (IDE) que tem a finalidade de prover um ambiente de 
desenvolvimento, debug, testes e perfil multiplataforma para Android. Além disso, a IDE também 
proporciona algumas funcionalidades poderosas como: oferece uma apresentação gráfica da 
memória (Figura 1.a) para que o usuário possa monitorar o desempenho e uso de memória do seu 
aplicativo. O mesmo também permite que os desenvolvedores trabalhem a partir do modo de design. 
Os componentes da interface gráfica permitem a edição diretamente as configurações de Extensible 
Markup Language (XML), enquanto visualiza a tela do dispositivo (Figura 1.b), além do mais, o 
modo design oferece também uma pré-visualização de diferentes tamanhos de telas (Figura 1.c). A 
IDE também possui a funcionalidade de exportar arquivos do tipo Android Application Package File 
(APK) para distribuição da aplicação. Em conjunto com Android Studio é disponibilizado o Android 
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Software Development Kit (SDK), que é o kit de desenvolvimento de software do Android, 
constituído por um conjunto de ferramentas, entre quais pode-se destacar o Android Virtual Device 
Manager (AVD), que é o emulador utilizado para realizar teste durante o processo de 
desenvolvimento (ANDROID, 2015). 

 

 
Figura 1: Funcionalidades Andoid Studio. a) Apresentação gráfica da memória; b) Função de edição 

do XML, enquanto visualiza a tela; c) Pré-visualização de diferentes tamanhos de telas. 
 

Na aplicação também foi utilizado a biblioteca SQLite, utilizada para criar um banco de 
dados embarcado usando o modelo de dados relacional. A linguagem padrão dos bancos de dados 
relacionais é a Structured Query Language (SQL). Além do que, utilizar bases de dados admite e 
reforça a integridade dos dados, apontando os relacionamentos entre diferentes conjuntos de dados. 
Através da tecnologia SQLite a base de dados desenvolvida para uma aplicação só será acessível 
para ela mesma, impossibilitando de outras aplicações sejam capazes de acessá-la (LEE, 2011). 

O JavaServer Pages (JSP) que é uma tecnologia utilizada para criar páginas web geradas 
dinamicamente baseadas em HTML, XML entre outros, usando o Java como linguagem de 
programação. Essa tecnologia permite ao desenvolvedor de páginas para Internet construir 
aplicações que acessem o banco de dados, manipulem arquivos no formato texto, capturem 
informações a partir de formulários e captem informações sobre o visitante e sobre o servidor 
(CAELUM, 2015). Para o desenvolvimento dos JSPs foi utilizado a IDE NetBeans versão 8.0.2 
(Figura 2) que é um ambiente de desenvolvimento integrado de código aberto que possuem suporte 
às linguagens Java, C, C++, PHP, Groovy, Ruby, entre outras. O NetBeans auxilia diversos 
desenvolvedores a escrever, compilar, debugar e instalar aplicações, e foi arquitetada em formato de  
uma estrutura reutilizável que dispor-se facilitar o desenvolvimento e aumentar a produtividade, já 
que acumula em uma única aplicação todas estas funcionalidades. É inteiramente escrita em Java, 
porém pode suportar qualquer outra linguagem de programação que desenvolva com Swing. A 
mesma também suporta linguagens de marcação como XML e HyperText Markup Language 
(HTML) (NETBEANS, 2015).  

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 696



 
 
 

Figura 2: Ambiente de desenvolvimento NetBeans versão 8.0.2 
 

 
Para realiza a troca de informações entre a aplicação S.O.S Móvel e o banco de dados 

externo foi utilizado o servidor Tomcat Server.  O mesmo é um servidor livre de código aberto 
baseado em Java, desenvolvido para executar aplicações web que utiliza a tecnologia JSP. O 
servidor Tomcat traz acoplado consigo uma aplicação web chamada Tomcat Manager. Essa 
aplicação Web é instalada no contexto/manager e por meio de qualquer browser fornece 
funcionalidades básicas para gerenciar as aplicações web que estão em execução no servidor. 
(ALEKSA VUKOTIC e JAMES GOODWILL, 2011). 

O MySQL foi o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) utilizado para 
gerir as informações recebidas da aplicação S.O.S Móvel pelo servidor (Figura 3) (MYSQL, 2015).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3: Interfaces gráficas MySQL 
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Por meio da arquitetura de visão geral da aplicação S.O.S Móvel, conforme  Figura 4, é 
possível entender de forma mais clara o funcionamento geral da aplicação, sendo que a mesma é 
dividida em duas categorias a parte móvel onde visualiza o usuário tendo acesso ao sistema por 
meio de um dispositivo (smartphone ou tablet) no qual ele pode executar comandos. Já a parte 
externa formada pelo servidor e o banco de dados os quais são responsáveis por receber requisições 
e proporcionar serviços de acordo com as solicitações realizadas pelo usuário móvel.  Além disso, a 
arquitetura possibilita compreender de maneira sucinta onde cada uma das tecnologias citadas 
anteriormente foram aplicadas no projeto e como cada uma interage para executar a solução 
desejada.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 4: Visão geral do sistema 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O desenvolvimento da aplicação S.O.S Móvel tem como principal característica a 

concepção de uma ferramenta que possibilita acesso rápido e fácil as suas funcionalidades. A mesma 
também possui suporte a diversos tamanhos de telas que estão disponíveis no mercado atualmente, 
sendo possível executar a aplicação tanto em smartphones como em tablets. O S.O.S Móvel é uma 
aplicação desenvolvida para solicitação de socorro remoto em diferentes contextos, no qual tem 
como finalidade enviar uma solicitação de emergência para pontos de pronto atendimento em curto 
espaço de tempo, proporcionando um atendimento médico rápido principalmente em situações de 
risco que possam agravar o estado do paciente. Além disso, a aplicação conta com outras 
funcionalidades que possibilita envio de informações pré-definidas para familiares. 
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Por meio da tela principal (Figura 5) da aplicação S.O.S Móvel o usuário tem acesso a 

um campo com uma caixa de texto (EditText), utilizada para inserir o número do celular do usuário 
cadastrado. Através do botão “Entra” pode ser realizado a permissão de entra ao aplicativo, porém 
esta funcionalidade só é possível caso o usuário já possua um cadastro no banco de dados. Se o 
usuário ainda não tiver cadastro, o mesmo poderá realizar o procedimento por meio do botão 
“Cadastra-se”, o qual será direcionado à tela cadastro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Tela Login. 
 

A tela de cadastro (Figura 6) é composta por um conjunto de campos divididos em 
quatro subconjuntos, no qual o primeiro é formado pelos campos nome, número e doenças 
hereditárias correspondente as informações cadastrais do usuário. Essas informações serão 
disponibilizadas para as equipes médicas em casos de solicitação de emergência através da 
aplicação. Com isso, ao realizar uma solicitação. Os pontos de pronto atendimento terão acesso a 
essas informações básicas do usuário para facilitar no atendimento. Os demais subconjuntos são 
formados por campos com informações sobre os familiares do usuário. No final da tela existe um 
botão denominado “Cadastra” que realiza o envio do formulário para o banco de dados externo e 
também cria um registro interno através do SQLite. As informações dos familiares também poderão 
ser acessadas pelos pontos de pronto atendimento com o intuito de informar aos familiares algum 
ocorrido.  

É importante ressaltar que cada campo que constitui o formulário é de preenchimento 
obrigatório e o não preenchimento fará a aplicação não realizar o cadastro. Os números de celulares 
que são utilizados para a realização dos cadastros só podem ser associados a um único cadastro. Se 
forem realizadas tentativas para um novo cadastro com números já associados, o cadastro não será 
concluído. Ao finalizar o cadastro, o usuário será novamente direcionado a tela principal para a 
autenticação e acesso aos serviços.  
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Figura 6: Tela cadastro 
 
 

Ao realizar a autenticação no servidor por meio do número do telefone o usuário tem 
acesso a tela de solicitações (Figura 7), onde o mesmo poderá utilizar as funcionalidades que são 
oferecidas pela aplicação S.O.S Móvel. A tela de solicitações é composta por quatro botões 
verticais, onde os três primeiros, quando pressionados, acessam o registro interno da aplicação 
buscando os números de celulares dos familiares que fazem parte do cadastro. Com estes números, a 
aplicação realiza o envio das mensagens personalizadas que estão visíveis nos botões para os três 
familiares simultaneamente, por meio de SMS, como por exemplo "Preciso de insulina", "Minha 
pressão está baixa", etc. Quando necessário, o usuário poderá modificar as mensagens exibidas na 
tela, conforme necessidade do mesmo.  

O quarto botão denominado “S.O.S” é responsável por realizar a solicitação de socorro, 
enviando a mesma para o servidor onde é armazenada no banco de dados externo.  A solicitação 
enviada é formada pelos seguintes campos: ID (número de registro da solicitação) que é gerado 
automaticamente, ID do usuário (número de telefone do celular que é utilizado como número de 
registro do dispositivo no banco), as informações de geolocalização (logradouro, cidade, estado, 
pais, latitude, longitude) que são geradas a partir da tecnologia de triangulação de antenas. Esse 
método faz o uso da diferença de recebimento dos sinais de rádio emitidos pelo aparelho celular, 
sendo necessário de no mínimo três Base Transceiver Station (BTSs) para conseguir a localização. É 
usado também a tecnologia GPS para localizar onde o receptor do sinal do satélite está em um dado 
momento. O GPS opera por meio de uma rede de 24 satélites que ficam distribuídos em seis planos, 
próximos a órbita do planeta Terra. Estes satélites enviam sinais para o receptor (o celular, tablet ou 
outro aparelho que possua a tecnologia GPS), e então, a partir disso, o aparelho de GPS interpreta 
estes sinais informando onde exatamente está naquele momento, em conjunto com essas 
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informações o dispositivo móvel adiciona também as de tempo (data, hora) que informa o momento 
exato da solicitação de socorro. 

 

 
Figura 7: Tela de solicitações 

 
 

Ao pressionar o botão “S.O.S”, a aplicação direciona o usuário para a tela de 
geolocalização (Figura 8), onde gera as coordenadas e as demais informações necessárias para 
enviar a solicitação. Ao finalizar o envio, a aplicação redireciona a tela de solicitação inicial e é 
exibida uma notificação textual (Toast) se a solicitação foi realizada com sucesso ou não. 

Na parte superior da tela de solicitação encontra-se na actionBar um menu overflow, que 
ao ser pressionado exibe uma opção denominada "Editar mensagem", no qual direciona para tela de 
edição das mensagens de socorro (Figura 9). Por meio desta tela, o usuário realiza as modificações 
nos botões com frases personalizadas que ficarão pré-definidas na tela de solicitação. 
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Figura 8: Tela geolocalização 
 

A tela edição é composta por três campos de textos onde serão informadas as novas 
mensagens. Após inseri-las, o usuário deve pressionar a opção “Salvar”. As modificações serão 
realizadas e uma informação será apresentada para o usuário através do Toast informando que as 
atualizações foram realizadas com sucesso e o usuário será redirecionado de volta para a tela de 
solicitação. Ainda que a tela edição apresente três campos de texto para preenchimentos, os mesmos 
não são obrigatórios, com isso o usuário pode optar por inserir o texto só nos campos que desejar 
modificar. 
 

A aplicação S.O.S Móvel foi implementada para dispositivos móveis com a finalidade 
de desenvolver uma ferramenta para auxiliar na solicitação de socorro em diversos contextos, 
objetivando proporcionar aos usuários rapidez na solicitação de socorro em situações críticas. A 
mesma proporciona agilidade ao indivíduo que a utiliza, além de enviar mensagens pré-definidas de 
forma rápida para familiares cadastrados através SMS. As informações de solicitações de socorro 
são enviadas para um servidor que hospeda um banco de dados externo, responsável por gerir as 
solicitações que chegam pelo servidor (Figura 10).  
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Figura 9: Tela edição 
 

 
Figura 10: Solicitações de socorro no banco de dados 

 
 
CONCLUSÃO 
 

A aplicação S.O.S Móvel realizou de maneira satisfatória as solicitações, de acordo com 
as funcionalidades propostos, emitindo as mesmas com todas as informações requeridas através do 
dispositivo móvel, enviando de forma ágil e rápida informações de alerta para os familiares 
cadastrados. 

Como perspectivas futuras, a aplicação S.O.S Móvel receberá a funcionalidade de envio 
de solicitação de forma automática em casos de detecção de situações de risco para contextos 
específicos, como o ambiente automotivo; serão realizadas melhorias na interface gráfica para 
atender determinados critérios de usabilidade. A mesma contará também com uma interface web que Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 703



será disponibilizada para monitoramento das solicitações. Também serão realizadas submissões de 
artigos no Brazilian Symposium on Software Engineering e no International Conference on 
Software Engineering and Applications. 
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SISTEMA DE NAVEGAÇÃO AUTÔNOMA DE UM CELLBOT 
 

Bruno A. S. Santana1; Anderson Souza2
 

 
 
RESUMO: Os smartphones despontaram em pesquisas recentes, como uma possível 
plataforma alternativa para a aquisição, processamento e controle de sistemas robóticos 
móveis (os chamados CellBots). A possibilidade de se ter um smartphone como centro de 
comando de um robô móvel se tornou atrativa, pois em um único dispositivo é possível 
coletar dados de câmeras, GPS, acelerômetro, entre outros sensores, além das capacidades de 
comunicação desses aparelhos. Através da aquisição e processamento das imagens das 
câmeras de um smartphone, por exemplo, é possível coletar dados úteis para a 
implementação de um sistema de navegação robótico. Este trabalho apresenta o estudo de 
como construir um CellBot e programar um sistema de navegação para o mesmo, baseando-
se na tecnologia Arduino e na programação de um dispositivo móvel com o sistema 
operacional Android. A plataforma Arduino tem a função de controlar os atuadores 
necessários para a interação do robô com o ambiente e a programação do smartphone, para a 
obtenção e processamento de informações que irão gerar a autonomia para a navegação do 
mesmo. 

 
PALAVRAS–CHAVE: Visão Computacional; Sistema de Navegação; CellBot. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
Em robótica móvel a necessidade de se realizar tarefas complexas advindas de 

aplicações do mundo real vem crescendo nos últimos anos. Muito esforço já foi feito na 
tentativa de melhorar o desempenho de um único robô móvel, através de sensores e 
atuadores avançados e algoritmos de controle inteligentes. Por outro lado, estes robôs foram 
se tornando cada vez mais sofisticados e, consequentemente, caros. A cooperação entre 
robôs apresenta-se como uma boa alternativa, uma vez que tarefas complexas podem ser 
realizadas por um grupo de robôs simples (Soria et al., 2003; Matáric et al., 1995). 

A crescente evolução dos dispositivos móveis, impulsionada pelo modo como os 
fabricantes vêm trazendo aparelhos cada vez mais completos, tem aberto um novo mercado 
de aplicações para celular. A presença de GPS (Sistema de Posicionamento Global), conexão 
Wi-Fi, acelerômetros (sensores de movimento) e aumento na capacidade de processamento 
fazem com que esses aparelhos estejam aptos a portar aplicações mais robustas e prover 
novas funcionalidades. (CRUZ, Bruno Henrique Andrade et al., 2011). 

Vendo as duas citações acima é possível observar que os dispositivos móveis 
atuais por possuírem grande poder computacional, preço acessível e uma ampla 
disponibilidade, são uma excelente alternativa para servirem de computador de bordo em 
plataformas robóticas, dando origem ao conceito do CellBots. 

Porém, existem hoje smartphones com sistemas operacionais diversos, e cada um 
deles possui suas particularidades, como por exemplo,  uma forma de ser programado, o que 
torna muito difícil criar uma aplicação que funcione adequadamente para qualquer um deles.  

                                                
1 Discente do corso de Ciência da Computação da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte, Campus Natal, UERN. email: bruno.basswn@hotmail.com 
2 Docente do Departamento de Informática da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte, Campus Natal, UERN. email: andersonabner@uern.br 
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A plataforma Android desfruta hoje de um papel de destaque no mercado, tanto 
pela quantidade significativa de dispositivos produzidos como também por oferecer uma API 
rica, disponibilizando fácil acesso a vários recursos de hardware, tais como Wi-Fi e GPS, 
além de boas ferramentas para o desenvolvedor. A facilidade de desenvolver utilizando uma 
linguagem de programação (Java) bastante disseminada, a simplicidade e baixo custo para a 
publicação de aplicativos na loja Google Play e a quantidade de dispositivos Android em uso 
no mundo só faz aumentar a popularidade da plataforma. (Monteiro, João B., 2012). A 
Figura 1 representa um gráfico fornecido pelo International Data Corporation (IDC), que 
mostra que o sistema operacional Android é o mais utilizado no mercado mundial. Pelas 
características citadas anteriormente e por se tratar de um sistema operacional de código 
aberto, foi decidido que nessa pesquisa seria estudado o desenvolvimento de aplicação em tal 
sistema. 

 

 
 

Figura 1: Quota de mercado dos sistemas operacionais para smartphones em todo o mundo. 
Fonte: www.idc.com (2015). 

 
Depois de projetados os CellBots ainda precisam ganhar autonomia, 

principalmente para sua navegação, pois segundo (Souza, 2012), um dos principais objetivos 
dos cientistas que trabalham com a Robótica é fazer com que os robôs sejam autônomos, isto 
é, que não necessitem da interferência humana para realizar suas tarefas. Para isso, é 
necessário que um robô tenha a capacidade de sentir, planejar e agir (Murphy, 2000). 
Portanto, os robôs autônomos apresentam como característica básica a capacidade de operar 
independentemente em ambientes parcial ou totalmente desconhecidos (Velagic et al., 2006). 
Dessa maneira, o robô deve ser capaz de reagir a obstáculos estáticos e a eventos dinâmicos 
que possam impedi-lo de atingir determinado objetivo. Para chegar a esse nível de robustez, 
são desenvolvidos métodos que apresentam soluções em localização, mapeamento, 
planejamento e controle (Ge et al., 2007; Al-Jumaily & Leung, 2005). 

Assim, este trabalho apresenta a construção e programação de um CellBot, 
visando torna-lo autônomo através de um sistema de navegação, baseado na plataforma de 
prototipagem Arduino e na programação de um smartphone com o sistema operacional 
Android. A plataforma Arduino tem a função de controlar os atuadores necessários para a 
locomoção do robô no ambiente e a programação do smartphone, para a obtenção e 
processamento de informações que irão gerar a autonomia para a navegação do mesmo.  
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TRABALHOS RELACIONADOS 
 
Diversos tipos de robôs baseados em smartphones já existem pelo mundo. Como 

exemplo disso temos o DragonBot (Figura 2), que foi desenvolvido para estudar a interação 
humana com robôs, e auxiliar no aprendizado de crianças. 

 

 
Figura 2: MIT DragonBot. 

Fonte: www.adamsetapen.com (2011) 
Outro exemplo é o Romo (Figura 3), um pequeno robô que utiliza um iPhone 

como um computador de bordo, ele pode ser treinado para executar rastreamento de rostos, e 
até ser controlado por outros dispositivos iOS. 
 

 
Figura 3: Romo. 

Fonte: www.romotive.com (2013) 
 

Um exemplo bem diferente de onde os CellBots podem ser aplicados é o dos 
satélites chamados de SPHERES (Figura 4), eles foram testados na Estação Espacial 
Internacional e foram equipados com telefones com o Android, e são autossuficientes em 
energia, propulsão, computação e equipamentos de navegação. 

 

 
Figura 4: NASA Spheres 

Fonte: www.nasa.gov (2011) 
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Diante dos modelos apresentados, destacamos nossa proposta, pois possui 
tecnologias Open Source, que proporcionam a disseminação do conhecimento, além do baixo 
custo monetário necessário para a montagem da estrutura mecânica e eletrônica do robô. 
Ademais, a proposta apresentada nesse trabalho, pode ser utilizada tanto em um ambiente 
acadêmico de pesquisas quanto em um ambiente educacional, como kit didático. 

 
 

DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA ROBÓTICA 
 
Para existir a interação dos smartphones com os periféricos da plataforma 

robótica é necessário a existência de uma placa que sirva de interface eletrônica. Buscando 
mais uma vez a praticidade de desenvolvimento e o baixo custo, foi adotada a tecnologia 
Arduino, que é uma plataforma de computação física de fonte aberta, com base em uma placa 
simples de entrada/saída (input/output, ou I/O) (BANZI, Massimo., 2011). A Figura 5 mostra 
a estrutura básica do CellBot proposto. 
 

 
 

Figura 5: Estrutura básica de um CellBot. 
Fonte: Próprio autor. 

 
1. Placa Arduino UNO R3 

 
A placa Arduino UNO R3 (Figura 6) foi utilizada para fazer a interface entre smartphone e os 
atuadores (motores), sensores (encoders) e dispositivos eletrônicos adicionais do veículo (leds 
sinalizadores). 

 
Figura 6: Arduino UNO Rev3. 

Fonte: www. arduino.cc 
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2. Modulo bluetooth HC-06 
 

O módulo bluetooth (Figura 7) é quem possibilita a comunicação entre 
smartphone e a placa Arduino. Através desse módulo é possível a troca de informações entre 
smartphone e sensores e atuadores. No nosso caso, as informações trocadas correspondem à 
localização do robô dentro do seu ambiente. Para a programação da comunicação entre o 
smartphone e o módulo bluetooth foi adotada a biblioteca Amarino, que se mostrou simples 
e eficiente. 

 

 
Figura 7: Módulo Bluetooth RS232 HC-06 

Fonte: www.arduoeletro.com 
 
3. Atuadores (motores)  

 
Pares de 3 tipos diferentes de motores foram testados, onde cada um precisou ser configurado 
de uma forma: 
 

a. Motores DC (eletromagnéticos) - o modelo testado durante a pesquisa foi o 
Motoredutor P4742-201 (Figura 8), e para a utilização desses motores foi necessário 
utilizar também drivers L293 para realizar interface com a placa de Arduino, e 
encoders para se obter o retorno das rotações dos motores. 

 

 
 

Figura 8: Motoredutor P4742-201. 
Fonte: www.maia.ind. 

 
 

b. Motores de Passo - o modelo testado durante a pesquisa foi o 28BYJ-48 5v com 5 
vias de alimentação e 4 fases, e para a utilização desses motores foi necessário 
utilizar drivers ULN2003 para realizar interface com a placa de Arduino, e para sua 
programação foi utilizada a biblioteca CustomStepper. Esses motores são bastante 
lentos em comparação aos outros, porém eles possuem um bom torque e uma relativa 
precisão. 
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Figura 9: Motor de passo 28BYJ-48. 
Fonte: www.arduinoecia.com.br 

 
c. Servo motores adaptados para rotação contínua - o modelo testado na pesquisa foi o 

Micro Servo 9g SG90 TowerPro, porém estes precisaram passar por uma adaptação, 
pois eles são feitos originalmente para girar apenas 180° e com uma boa precisão, 
isso devido a um potenciômetro que é utilizado no eixo principal. Durante a pesquisa 
esses motores foram descartados, pelo fato da modificação inutilizar a principal 
função do potenciômetro fazendo com que esses motores percam a sua precisão e 
funcionem praticamente da mesma forma que os motores DC. 

 

 
 

Figura 10: Micro Servo 9g SG90 TowerPro. 
Fonte: www.arduoeletro.com 

 
A figura 11 mostra o protótipo da primeira plataforma montada com motores de 

passo, onde pode-se observar que uma caixa de papelão foi utilizada como chassi para o robô. 
 

        
Figura 11: Primeira plataforma robótica criada com motores de passo. 

Fonte: Próprio autor 
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Após a construção da plataforma robótica, foram implementadas funções de 
baixo nível no Arduino para a locomoção do robô, como controle de posição e odometria 
mecânica. De forma que o dispositivo Android informa coordenadas cartesianas (em metros) 
via bluetooth para o Arduino, que por sua vez, se encarrega transformar esses comandos em 
sinais elétricos adequados aos motores para fazer com que o robô possa alcançar as 
coordenadas especificadas. 

 
 
PROGRAMAÇÃO DO DISPOSITIVO ANDROID 
 

Para o início do desenvolvimento de aplicações para Android foi necessário 
estudar, instalar e configurar o seu kit de desenvolvimento básico, o chamado Android SDK 
(Software Development Kit). O Android SDK é o software utilizado para desenvolver 
aplicações no Android, que tem um emulador para simular o celular, ferramentas utilitárias e 
uma API completa para a linguagem Java, com todas as classes necessárias para desenvolver 
as aplicações (Lecheta, Ricardo R., 2013). 

Além do SDK padrão existe um kit de desenvolvimento voltado para a execução 
código nativo do sistema Android, isto é, código C e C++. Com o chamado NDK (Native 
Development Kit), é possível desfrutar do desempenho máximo dos dispositivos, além 
permitir a execução de bibliotecas desenvolvidas em tais linguagens, como é o caso da 
OpenCV. Para isso, é utiliza a tradicional API do JNI (Java Native Interface) para integrar 
uma chamada de método dentro da aplicação com uma função desenvolvida de forma nativa 
(Lecheta, Ricardo R., 2013). 

É importante mencionar que a câmera do smartphone é a principal fonte de 
informações que o robô tem a respeito do seu ambiente. Para habilitar esse processo de coleta 
de dados visuais e interpretação dos mesmos, o NDK foi uma peça importante por possibilitar 
o desenvolvimento dos algoritmos de visão computacional, através da biblioteca OpenCV 
(Open Source Computer Vision). Esta é uma biblioteca de programação, de código aberto, 
desenvolvida inicialmente pela Intel Corporation. A OpenCV implementa uma variedade de 
ferramentas de interpretação de imagens, indo desde operações simples como um filtro de 
ruído, até operações complexas, tais como a análise de movimentos, reconhecimento de 
padrões e reconstrução em 3D. (MARENGONI et al., 2009). 

Com o uso da OpenCV nos dispositivos Android é possível utilizar dados visuais 
de câmeras para implementar sistemas de navegação robótica robustos. Esses sistemas 
geralmente são baseados em algoritmos de detecção de pontos notáveis (keypoints) 
encontrados no ambiente no qual o robô está inserido (Jian and Xiaomin, 2011)(Scaramuzza 
et al., 2014).  

A partir disso, foi realizado um estudo sobre a viabilidade de se utilizar três dos 
principais algoritmos de detecção de pontos notáveis (keypoints), para a utilização dos 
mesmos na implementação de um sistema de navegação visual. Os algoritmos estudados 
foram: o SIFT (Scale-Ivariant Feature Transform), SURF (Speeded Up Robust Features) e o 
ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF). Os mesmos foram implementados em um 
smartphone com o sistema operacional Android, e depois foram feitas análises de 
desempenho desses algoritmos levando-se em consideração várias amostras de imagens. Isso 
pretendendo apontar o algoritmo que mais se adequa ao sistema de navegação visual de um 
CellBot. 
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Especificações dos Testes 
 

Os testes foram realizados com um smartphone com versão 4.1.2 do sistema 
operacional Android. O dispositivo possui uma câmera de 5M pixels e um processador Dual 
Core, de 1GHz e 1GB de memória RAM. No smartphone foi instalada a biblioteca OpenCV, a 
qual possibilitou a implementação rápida do sistema de software para a captura e 
processamento das imagens analisadas e para a avaliação dos algoritmos. 

O experimento consistiu de uma seção de captura de um conjunto de imagens de 
uma determinada cena, com variações na rotação e escala. Após a etapa de captura das 
imagens, foi realizada uma etapa de matching, na qual é analisada a quantidade de pontos que 
podem ser reconhecidos entre uma imagem e outra. Para isso, foram utilizados os algoritmos 
BFM (Brute-Force Matcher ) e FLANN (Fast Library for Approximate Nearest 
Neighbors)(Muja and Lowe, 2009). Neste ponto, foram contabilizados os pontos com 
correspondências corretas, os pontos com correspondências erradas e o tempo necessário para 
a computação dos descritores e realização do matching. 
 
Experimentos 
 

Antes da captura das imagens foi feito um trabalho de calibração de câmera, a 
fim de que as possíveis distorções radiais causadas por imperfeições na lente da câmera 
pudessem ser corrigidas. Após esse tratamento prévio, foi capturado um conjunto de seis 
imagens de uma cena de um ambiente real. Durante a captura dessas imagens, variamos tanto 
a rotação da captura quanto a escala das imagens. Algumas imagens da cena capturada podem 
ser visualizadas na Figura 12. Pode-se observar que, além das variações na rotação e na escala 
das imagens, existe também uma variação na iluminação. Assim, os algoritmos testados 
devem também mostrar robustez a variações na iluminação da cena. 

 

     
 

     
 

Figura 12: Exemplos de imagens capturadas da cena tratada. 
Fonte: Próprio autor. 

 
O próximo passo foi realizar a estimativa dos pontos e o cálculo seus descritores 

(estruturas com informações a respeito de uma região em torno dos pontos detectados) com os 
algoritmos estudados e em seguida realizar o maching. Para isso, os descritores calculados 
para primeira imagem capturada foram comparados com os descritores de cada uma das 
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imagens subsequentes do conjunto. A Figuras 13 mostra alguns dos testes do matching com 
os algoritmos BFM e FLANN, com os descritores calculados pelo SIFT, SURF e ORB. As 
linhas conectando pontos entres as imagens representam as correspondências entre descritores 
encontradas pelos algoritmos BFM e FLANN. 
 

 
 

Figura 13: Correspondências estimadas pelos algoritmos BFM e FLANN. 
Fonte: Próprio autor. 

 
Os gráficos das Figuras 14 e 15 mostram os resultados obtidos nos testes. A 

Figura 14 a quantidade média de descritores com boas correspondências e falsas 
correspondências, considerando que as correspondências foram analisadas para as 12 imagens 
do conjunto. A Figura 15 mostra o tempo necessário para computar os descritores e suas 
correspondências. 

Esses resultados mostram que o algoritmo ORB se apresentou como o mais 
adequado para ser implementado em um sistema de visão computacional com detecção e 
correspondência de pontos notáveis com execução em tempo real. Assim, esses experimentos 
prévios, nos direciona a selecionar o OBR como o algoritmo a ser utilizado no sistema de 
navegação visual do CellBot. 
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Figura 4: Quantidade de descritores calculados e suas correspondências acertadas e erradas. 
Fonte: Próprio autor. 

 
 

 
Figura 15: Tempo de processamento para cálculo de descritores e matching. 

Fonte: Próprio autor 
 

 
 
CONCLUSÃO 
 

Com as pesquisas realizadas foi possível construir um CellBot (robô baseado em 
um smartphone) com capacidade de navegação autônoma, contanto com um conjunto de 
dispositivos de baixo custo aliado com as capacidades de um smartphone, principalmente suas 
câmeras como sistema de aquisição de informações do ambiente. O robô construído será 
aperfeiçoado com a implementação de novas funcionalidades baseadas na interpretação de 
imagens e informações de novos sensores como, GPS, acelerômetro, giroscópio, entre outros. 

A plataforma desenvolvida pode ser utilizada em bases de pesquisa em Robótica, 
Visão Computacional, Sistemas Multi-Agentes, Aprendizagem de Máquina, entre outras, na 
realização de pesquisas de auto nível, bem como, em um ambiente lúdico de aprendizado. 
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Abstract. This work exposes a contribution of the Historical-cultural theories
of the Lev Vygotsky for learning mobile robots. Some concepts elaborated by the
author from his studies on the relationship between development and learning
when linked to constructivist view, assist in development of more effective and
meaningful methods of learning that results in the construction of new learning
process. The concept of Zone of Proximal Development, for example, brings sev-
eral assumptions that corroborate the conception of learning of mobile robots
that cooperate in solving tasks. Therefore, through conceptual modeling this
work proving the hypothesis a robot can be insert in sociointeracionista social
models of Vygotsky, improving the cooperation of the environment.

Resumo. Questionando algumas restrições, como a aplicabilidade do sistema
e os recursos individuais dos robôs, pesquisas observaram caracterı́sticas dos
robôs que podem ser associadas às caracterı́sticas dos indivı́duos quando em
processos de aprendizagem. Este projeto investiga as teorias de Lev Vygotsky, a
influência que elas podem exercer quando aplicadas na cooperação robótica,
e mostra o mapeamento da Zona de Desenvolvimento Proximal para robôs,
visando a melhoria do aprendizado desses agentes quando em grupo. Foi
possı́vel, portanto, agregar modelos conceituais de desenvolvimento cognitivo
de indivı́duos reais no âmbito dos robôs, além de permitir melhoria na relação
interação-aprendizagem do ambiente.

1. Introdução

Os trabalhos desenvolvidos com robôs móveis autônomos buscam um elevado nı́vel de
flexibilidade, adaptabilidade e eficiência, como é o caso do garçom de bebidas em um
hotel [Weckesser and Graf 1998], do entregador de correspondências [Vestli 1996], ou
ainda, do que oferece transporte em um hospital [Engelberger 1993]. Porém, diversas
pesquisas evidenciam a importância de tarefas que não podem ser executadas por um
único robô, havendo a necessidade de uma coordenação entre vários robôs para com-
pletar a resolução do problema, ou então tarefas que podem ser divididas em subtarefas
menores e independentes, tornando a resolução mais simples. Exemplos de tais aplicações
incluem a modelagem de problemas de comércio eletrônico [Chen et al. 2008], o envio de
cartas [Carrascosa et al. 2008], o agendamento de rotas de caminhões [Mes et al. 2007],
a modelagem da demanda de energia em cidades ou paı́ses [Toksari 2007] e resgate de
vı́timas de desastres [Rooker and Birk 2005]. Outro exemplo é um sistema completo para
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programação de uma frota de robôs em ambiente fechado, cujo objetivo é executar as or-
dens de entregas de encomendas, realizando escalonamentos e planejamento de caminhos
para os robôs envolvidos [Surmann and Morales 2002].

Trabalho em equipe pode referenciar algumas palavras, como grupo de pessoas,
esforço coletivo, colaboração, resolução em conjunto de uma tarefa, dentre outras sim-
ilares. Juntando esses conceitos, trabalho em equipe é observado quando um grupo de
pessoas se dedica a realizar uma tarefa ou determinada missão, possibilitando a troca de
conhecimento e agilidade no cumprimento de metas e objetivos compartilhados. Exemplo
de uma atuação de um trabalho em equipe são os esportes coletivos, em que times jogam
uns contra outros e os jogadores do mesmo time possuem um objetivo único comum: a
vitória.

O valor de um grupo de indivı́duos cooperando para um mesmo ideal tem sido
comprovado em vários domı́nios e em diferentes situações do nosso cotidiano. É possı́vel
perceber facilmente as vantagens de se organizar em grupo visando um objetivo em co-
mum. É com esse intuito que se estende essa configuração um grupo de robôs, que trabal-
ham como um time, dividindo informações e recursos. Como uma experiência de trabalho
em grupo na área da robótica pode-se mostrar o Robosoccer (futebol de robôs), em que
duas equipes de robôs com rodas enfrentam uns aos outros, disputando a posse de uma
bola em um campo do tamanho de uma mesa de pingue-pongue. Cada equipe se esforça
para empurrar a bola para o gol do outro time localizado no extremo oposto do campo.

Aos sistemas aplicados em problemas onde as tarefas não podem ser executadas
por apenas um único robô, usamos a denominação de sistemas multirrobôs, cuja tarefa
global é comum a todos que interagem no ambiente [Serment et al. 2002]. A carac-
terı́stica principal desses ambientes é a cooperação em grupo, o que torna essencial bus-
car alternativas que transformem eficientemente essa relação, ocasionando um bom in-
tercâmbio de trocas de conhecimento e experiência entre os componentes.

A ideia de cooperação entre robôs está se tornando cada vez mais popular nas
pesquisas de todo o mundo. Os sistemas multirrobôs – MRS têm recebido destaque sig-
nificativo pela comunidade dos roboticistas nas últimas duas décadas devido ao sucesso
de suas aplicações em vários domı́nios. Tarefas em cenários de risco como, limpeza de
resı́duos tóxicos, descontaminação de ambientes nucleares, exploração planetária, com-
bate a incêndios, procura e resgate de vı́timas, segurança e vigilância, são exemplos de
situações nas quais os sistemas multirrobôs podem ser aplicados. Enquanto a perda de
um ou mais robôs é tolerável, acidentes com humanos certamente não são. Além disso,
quando comparados a sistemas com um único robô, os MRS apresentam importantes van-
tagens quanto à distribuição de espaço e tempo, decomposição de problemas complexos,
confiabilidade, robustez e custo, conforme afirma [Rocha 2006]. Contudo, o objetivo
deste projeto é dotar um ambiente, composto por robôs heterogêneos, de autonomia e de
inteligência, através de regras concisas de interação.

O processo de aprendizagem pode ser compreendido como uma transformação na
estrutura mental de quem aprende, ou um processo que causa uma alteração na conduta do
indivı́duo pela experiência passada, por observações de situações similares, por alguma
motivação prática, ou ainda, por disposição genética. Sabe-se que o ser humano nasce po-
tencialmente inclinado a aprender, mas necessita de estı́mulos externos (do ambiente em
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que vive) e internos (como uma motivação). Ele já nasce com uma vontade de aprender
e com capacidades criativas e dinâmicas para tal processo. A vontade de aprender é uma
caracterı́stica dinâmica e essencial do psı́quico humano, pois está sempre em mutação e
procurando novas informações para aprender. Além disso, essa vontade também é cria-
tiva, pois busca por novos métodos para melhorar o entendimento acerca de algo (como
por exemplo, tentativa e erro).

Em outras palavras, o processo de aprender de um ser humano é bastante com-
plexo e envolve vários fatores, como variáveis cognitivas, afetivas, sociais, econômicas
e até polı́ticas. Estudos recentes sobre processos de aprendizagens dos seres humanos
demonstraram várias similaridades que podem ser modeladas em robôs de um grupo,
fixando-se algumas restrições [Maia 2012, Maia and Gonçalves 2012, Maia et al. 2011,
Maia et al. 2010].

Os robôs têm capacidade de aprender através da interação com outros do mesmo
ambiente, se comunicando e administrando suas diferenças de habilidades. Também é
possı́vel que cada robô mude suas próprias regras (alterando seu comportamento individ-
ual). Em uma situação própria, pode ser que um robô deixe de atuar no ambiente, ou seja,
substituı́do por outro, simulando sua saı́da e possivelmente a entrada de outro robô no
ambiente (como uma espécie de morte e nascimento, respectivamente, de um indivı́duo).
Além dessas caracterı́sticas, as relações entre os robôs são mediadas por um objetivo ou
trabalho comum, que é a realização de uma determinada tarefa (conhecida previamente
ou não). Contudo, para haver aprendizado, um robô deve possuir mais conhecimento ac-
erca da execução de uma tarefa do que em execuções anteriores. Sem esta capacidade
básica, ele reagirá sempre da mesma maneira para um mesmo ambiente e em uma mesma
situação.

2. A ZDP de Lev Vygotsky

As diversas teorias de aprendizagem e desenvolvimento apresentadas em algumas
pesquisas apoiam-se em diferentes concepções de homem e do modo como ele chega
a conhecê-los [Piaget and Inhelder 1982, Watson 1913, Vygotsky 1967, Vygotsky 1978,
Vygotsky 1991, Vygotsky 1993]. A aprendizagem é mediada por fatores diversos, que
influenciam no desenvolvimento de um indivı́duo. Esses fatores podem ser classifica-
dos como internos ou externos. Os internos são as caracterı́sticas biológicas que cada
indivı́duo apresenta. Já os externos são as caracterı́sticas socioculturais que o indivı́duo
apresenta [Souza et al. 2010].

É possı́vel afirmar que, de acordo com os conceitos trazidos por Vygotsky, a
construção do conhecimento não é aprendida por si só, mas sim com a vivência com
outros, os chamados mediadores [Frawley 2000]. Para ele, a evolução intelectual é car-
acterizada por saltos qualitativos de um nı́vel de conhecimento para outro. A fim de
explicar esse processo, Vygotsky identificou dois nı́veis de desenvolvimento cognitivo:
um real, já adquirido ou formado, que determina o que uma pessoa é capaz de fazer por
si própria; e um potencial, ou seja, a capacidade de aprender com outra pessoa. Segundo
[Vygotsky 1991], a aprendizagem interage com o desenvolvimento, produzindo abertura
no que foi definido como Zonas de Desenvolvimento Proximal – ZDP, que é distância ou
diferença entre o Nı́vel de Desenvolvimento Real – NDR e o Potencial – NDP, nas quais
as interações sociais são centrais, estando então, ambos os processos, aprendizagem e
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desenvolvimento, inter-relacionados. Esses conceitos estão ilustrados na Figura 1.

Figure 1. Ilustração da teoria da Zona de Desenvolvimento Proximal definida por
Vygotsky.

De acordo com Vygotsky, a ZDP corresponde às funções que estão em maturação
no indivı́duo. Essa zona revela a dinâmica do processo de desenvolvimento, prevendo o
resultado a ser obtido quando o conhecimento é assimilado. Ela revela o desenvolvimento
real futuro, aquilo que uma pessoa será capaz de fazer sozinho, depois de internalizar o
aprendizado. Assim, é possı́vel prever o desenvolvimento de uma pessoa ao observar essa
diferença entre o que ela faz e o que pode fazer.

Vygotsky denomina a capacidade de realizar tarefas de forma independente de
nı́vel de desenvolvimento real. Para ele, o nı́vel de desenvolvimento real da criança carac-
teriza o desenvolvimento de forma retrospectiva, ou seja, refere-se a etapas já alcançadas,
já conquistadas pela criança. Ele chama a atenção para o fato de que, para compreen-
dermos adequadamente o desenvolvimento, devemos considerar não apenas o nı́vel de
desenvolvimento real da criança, mas também seu nı́vel de desenvolvimento potencial,
isto é, sua capacidade de desempenhar tarefas com a ajuda de adultos ou de compan-
heiros mais capazes. Essa possibilidade de alteração no desempenho de uma pessoa pela
interferência de outra é fundamental na teoria de Vygotsky. Em primeiro lugar, porque
representa, de fato, um momento no desenvolvimento: não é qualquer indivı́duo que pode,
a partir da ajuda de outro, realizar qualquer tarefa. Isto é, a capacidade de se beneficiar
de uma colaboração de outra pessoa vai ocorrer num certo nı́vel de desenvolvimento, mas
não antes.

A ideia de nı́vel de desenvolvimento potencial capta, assim, um momento do de-
senvolvimento que caracteriza não as etapas já alcançadas, já consolidadas, mas etapas
posteriores, nas quais a interferência de outras pessoas afeta significativamente o resul-
tado da ação individual [Oliveira 1997].

Em segundo lugar, essa ideia é fundamental na teoria de Vygotsky porque ele
atribui importância extrema à interação social no processo de construção das funções psi-
cológicas humanas. O desenvolvimento individual se dá em ambiente social determinado
e a relação com o outro, nas diversas esferas e nı́veis da atividade humana.

A Zona de Desenvolvimento Proximal é, pois, um domı́nio psicológico em con-
stante transformação: aquilo que uma criança é capaz de fazer com ajuda de alguém hoje,
ela conseguirá fazer sozinha amanhã. No entanto, é bom deixar claro, que o mero contato
da criança com os objetos do conhecimento, ou mesmo sua imersão em ambientes infor-
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madores e estimuladores, não garante a aprendizagem nem promove, necessariamente,
o desenvolvimento, uma vez que ela não tem, como indivı́duo, instrumental para orga-
nizar ou recriar sozinha o processo cultural. Portanto, é no campo do desenvolvimento
em elaboração que a participação do adulto, como pai, professor, parceiro social, se faz
necessária.

3. Mapeamento da ZDP de Lev Vygotsky em robôs
Como foi dito, a teoria da Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP, definida por Lev
Semenovich Vygotsky, surgiu através dos conceitos de dois conhecimentos cognitivos,
também definidos por ele, denominados de nı́veis de desenvolvimento Real e Potencial.

O Nı́vel de Desenvolvimento Real – NDR, para o indivı́duo, informa o conhec-
imento já consolidado de determinadas situações, de forma a torná-lo capaz de resolver
essas situações autonomamente sem a ajuda de terceiros. Para o robô, o NDR informa a
capacidade que o robô tem de executar problemas autonomamente, utilizando apenas seu
conhecimento e sua capacidade fı́sica, não sendo necessário que outro agente robótico
passe qualquer tipo de conhecimento acerca dessa execução.

O Nı́vel de Desenvolvimento Potencial – NDP é determinado pelas habilidades
que o indivı́duo poderá construir, podendo ser inferido com base no que o indivı́duo con-
segue resolver, com ajuda ou não. Nesse caso, o NDP para o robô, define a capacidade de
execução de uma determinada tarefa, que ele poderá desenvolver quando necessário. Esse
nı́vel de desenvolvimento inclui a possibilidade de ajuda de outros agentes robóticos, caso
haja a necessidade de interação de conhecimento.

A Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP do indivı́duo fornece os indı́cios
do potencial da aprendizagem, isto é, as informações que o indivı́duo tem potencialidade
de aprender, desde que ele ainda não tenha finalizado seu processo de aprendizagem.
No contexto robótico, a ZDP informa a capacidade que o robô tem de aprender uma
determinada tarefa, desconhecida por ele até o momento. Nesse caso, o robô deve ter
possibilidade de adicionar mais informações em sua base de dados, contrapondo a ideia
da não finalização do processo de aprendizagem do indivı́duo real. A Figura 2 mostra a
relação da ZDP e dos nı́veis NDR e NDP para os robôs, de acordo com o entendimento
da relação social (indivı́duo).

Figure 2. Relação entre a teoria sociointeracionista de Vygotsky e aprendizagem
robótica.
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4. Resultados alcançados

No processo da abordagem Histórico-Cultural, o homem deixa de ser um Ser Biológico,
dotado apenas de conhecimentos natos como falar e andar, por exemplo, e passa a ser
um Ser Humano com conhecimentos vivenciados em sociedade. Essa evolução acon-
tece pela elaboração das informações recebidas do meio. Já para o robô, esse processo
é inicialmente dotado de conhecimentos básicos e, através da cooperação com outros do
ambiente, torna-se dotado de conhecimentos oriundos de experiências de outros do ambi-
ente. A Figura 3 apresenta como essa abordagem ocorre em um agente robótico.

O processo estimulo-resposta é substituı́do por um elemento mediador, esse el-
emento pode ser uma lembrança que remeta a alguma representação mental do efeito
que pode causar o estimulo, ou o intermédio de outra pessoa para avisar sobre o efeito
causador do estı́mulo. Em se tratando de robôs, esse processo possui, como elemento me-
diador, a informação armazenada anteriormente em uma base de dados, onde o robô irá
buscar essa informação para saber que efeito irá causar um determinado estı́mulo, ou o in-
termédio de outro robô com mais conhecimento que passará a informação necessária, ou
seja, o efeito que pode causar aquele estı́mulo. A Figura 4 representa o mapeamento
do robô do processo estı́mulo-resposta, evidenciando os elementos mediadores que o
compõe.

Figure 3. Transformação do robô através da cooperação com outros do ambi-
ente.

Figure 4. Atuação do indivı́duo (a) e do robô (b) de acordo com a Mediação
simbólica.
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O indivı́duo estabelece uma relação de interação com outro, e que contribui com
informações externas para o domı́nio intrapsicologico, realizando então, a internalização
desses conhecimentos para o psı́quico. O robô estabelece uma relação de interação com
outros agentes robóticos do mesmo ambiente, que contribui com informações para sua
base de dados, realizando então a aquisição ou a alteração de algum conhecimento. O
mapeamento do robô, segundo essa abordagem, é realizado de acordo com três aspectos,
que engloba a Internalização, a Mediação e o Controle. A Figura 5 esquematiza o mapea-
mento de modelagem da Internalização e a Figura 6 mostra o mapeamento do Controle.

Para o indivı́duo, a linguagem permite mudanças nos processos. Ela permite lidar
com os objetos do mundo exterior, com os processos de abstração e generalização e a
função de comunicação. No contexto dos robôs, é possı́vel que ele seja dotado de funções
de autonomia que permitem a ele planejar ações e escolher as mais convenientes para a
execução (tomada de decisão). A linguagem (forma de expressão) deve ser compreensı́vel
a todos os agentes robóticos do ambiente, como objeto imprescindı́vel ao estabelecimento
da comunicação do grupo.

Esses dois processos, aprendizagem e desenvolvimento, mesmo que apontem
diferenças, caminham juntos desde o primeiro dia da vida da criança, e que a apren-
dizagem suscita e impulsiona o desenvolvimento [Vygotsky 1991].

Figure 5. Atuação do Robô a cerca da Internalização.

Figure 6. Atuação do indivı́duo (a) e do robô (b) de acordo com o Controle.
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A aprendizagem do indivı́duo é invocada por meio de estı́mulos externos, oriundos
possivelmente de outro indivı́duo mais experiente associado ao contato social (de outros
indivı́duos do mesmo ambiente). Sendo assim, é possı́vel perceber que a aprendizagem
do robô pode ser invocada por meio de estı́mulos externos, oriundos de duas situações:
alguma experiência passada, que invocou uma aquisição de conhecimento para a base de
dados; ou informações passadas por outro agente robótico com mais conhecimento acerca
da tarefa em questão. Esses duas formas de estı́mulos estão relacionadas com o ambiente
no qual os agentes estão inseridos.

O indivı́duo se desenvolve a partir da internalização dos modos culturais de pensar
e de agir do grupo social a que pertence, compartilhando seus pensamentos e ações. Já o
desenvolvimento do robô ocorre quando há alteração de seu conhecimento. Esse processo
se dá através das interações com outros robôs com mais conhecimento, sendo possı́vel
adquirir e compartilhar informações acerca de resolução de tarefas. A Figura 7 expõe
essas ideias.

Figure 7. Representação do indivı́duo (a) e do robô (b) acerca da aprendizagem
e desenvolvimento intelectual.

5. Conclusão
O desenvolvimento dessa pesquisa foi sustentada na teoria Histórico-cultural dos
fenômenos psicológicos criada por Lev Semenovich Vygotsky, que engloba a Zona de
Desenvolvimento Proximal. Esse trabalho demonstra, através de modelos conceituais, o
mapeamento dessas teorias e abordagens para robôs móveis em cooperação quando, por
exemplo, diante de resolução de tarefas.

De acordo com este trabalho e através de um estudo acerca da aprendizagem e
cooperação em robôs quando em execução cooperativa de tarefas, identifica-se conclusões
em termos da criação dos modelos conceituais para indivı́duos reais; do mapeamento
desses modelos no contexto de robôs móveis; da relação de similaridades entre o robô e
o indivı́duo.
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É perfeitamente viável e vantajoso construir modelos conceituais de teorias sociais
relacionadas ao desenvolvimento cognitivo de indivı́duos reais, mais especificamente de
Lev Semenovich Vygotsky. Os modelos são sucintos e focam nos principais conceitos
abordados, que devem ser levados em consideração de acordo com o contexto analisado.
De certo, com os modelos conceituais se obtém um resumo do que foi dito teoricamente,
elencando o que é mais importante através de uma ótica especı́fica.

É possı́vel e inovador conceber conceitos oriundos das teorias sociointeracionista
de Lev Semenovich Vygotsky para indivı́duos no âmbito dos robôs móveis, adotando
diferenças, restrições e especificações desse mapeamento de ideias. Além disso, também
é viável e vantajoso expor esses conceitos em termos de modelos, que permitem visualizar
todas as ideias úteis (e não somente as mais importantes) para definir, futuramente, um
processo de aprendizagem robótico. Idealmente, espera-se que esses modelos conceitu-
ais possam auxiliar na operacionalização real da cooperação robótica, através de regras
definidas formalmente. Essas regras podem atuar tanto na criação de um modelo que
gerencie a aprendizagem robótica, quanto na incorporação de novas regras para o Modelo
de Desenvolvimento Intelectual – IDeM-MRS, criado por [Maia 2012], que especifica
como deve ser realizada a interação de um grupo de robôs em cooperação, visando a
aquisição de conhecimento de todos do ambiente.

Dessa forma, captou-se o entendimento das ideias de Lev Vygotsky, acerca de
aprendizagem e desenvolvimento cognitivo de indivı́duos, e as apresentou em termos
compreensı́veis na área da Robótica. Posteriormente, é possı́vel fazer uma análise de
contribuições das relações conceituais, que podem resultar em regras, orientadas para
a melhoria cognitiva dos robôs que cooperam. Assim, obtém-se uma contribuição na
simulação de uma inteligência humana em robôs móveis.
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho dos cátodos de aço 304 e 

Titânio utilizando como ânodo Ti/(RuTiIr)O2, a parti dos processos eletroquímicos de 

oxidação avançada (PEOAs) que se baseiam na geração de poderosos agentes oxidantes que 

por sua vez é o radical hidroxila com um potencial de 2,8 V, com o intuito de degradar os 

contaminantes orgânicos das águas provindas da indústria láctea. Dois experimentos foram 

montados, onde no decorrer dos mesmos foram aplicados uma corrente elétrica aos eletrodos, 

monitorando-se o decaimento do Carbono Orgânico Total (COT) em função do tempo, com a 

finalidade de comparar a eficiência na degradação da matéria orgânica. Serão avaliadas as 

variáveis que promovam a redução de consumo energético, que são: densidade de corrente e 

tempo de eletrólise. Foram avaliados os parâmetros físico-químicos tais como: temperatura, 

pH, CE, OD, COT e DQO no inicio das eletrólises. Dentre os eletrodos avaliados em termos 

de remoção de COT e eficiência do consumo energético, o eletrodo de aço foi o eletrodo que 

obteve o melhor resultado. Tendo uma remoção de COT de 85 % na densidade de corrente de 

20 mA. 

PALAVRAS-CHAVE: Processos Oxidativos Avançados, COT e Efluentes Lácteos. 
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O leite está entre os seis principais produtos que compõem a agropecuária 

brasileira, estando à frente de produtos tradicionais como café beneficiado e arroz. 

Atualmente, há um crescimento constante no consumo de leite, de acordo com uma 

reportagem transmitida pelo portal de notícias G1.com, nos últimos dez anos a produção de 

leite no Brasil cresceu cerca de 40 % apesar desse consumo está estacionado há três anos. Os 

laticinístas ocupam papel de destaque no mercado devido à grande quantidade e flexibilidade 

de multiprodutos que fabricam. 

Historicamente o desenvolvimento urbano e industrial ocorreu ao longo dos rios 

devido à disponibilidade de água para abastecimento e a possibilidade de utilizá-los como 

corpo receptor dos dejetos. Entretanto, nas indústrias existentes, está presente a problemática 

da disposição final dos resíduos gerados, já que o descarte desses resíduos sem tratamento 

prévio compromete a qualidade das águas dos corpos receptores, ameaçando a fauna e flora 

aquática. 

Onde os mesmos se caracterizam por apresentar uma grande fonte de poluição, 

causando sérios problemas ambientais e de saúde humana, principalmente aos recursos 

hídricos. Segundo (FERREIRA, 2012), os efluentes da indústria láctea apresentam uma alta 

concentração de nutrientes (nitrogênio e fósforo), elevada carga orgânica representada pela 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO), óleos e 

graxas, pH e patógenos, que provem da ordenha manual sem cuidados higiênicos levando a 

contaminação microbiológica. Os empreendimentos que produzem 300 mil litros de soro 

diários podem poluir com carga orgânica tanto quanto uma população de 150 mil pessoas 

(SILVA, 2006). Em função da complexidade e exigência da legislação ambiental é necessário 

que se conheçam os padrões de lançamento de efluentes, uma vez que os estados possuem 

parâmetros diferentes (GIORDANO, 2009). A literatura relata que, os resíduos líquidos 

oriundos da indústria de laticínios inicialmente passam por um processo físico para remoção 

de sólidos, óleos e gorduras presentes, e em seguida o tratamento biológico é realizado para a 

remoção da matéria orgânica (ANDRADE,2011). Porém, tratamentos biológicos ou físicos 

podem ser aplicados como tratamento primário, reduzindo a quantidade de matéria orgânica 

poluente. Em seguida, o tratamento químico é aplicado como secundário, com o objetivo de 

remover os compostos recalcitrantes ou remover as partículas coloidais. Os efluentes gerados 

pelas indústrias lácteas nos setores que produzem seus derivados a Demanda Química de 

Oxigênio (DQO) é altíssima. No processo de beneficiamento do leite e seus derivados surgem 

resíduos do processo como: soro, subproduto da fabricação de queijos e leitelho, corresponde 

ao subproduto da manteiga dentre outros. O tratamento biológico é um método bastante 
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utilizado no tratamento de efluentes lácteos devido a sua viabilidade econômica, contudo não 

é tão eficiente, e necessita de um tratamento secundário que por sua vez nos últimos anos, 

uma alternativa bastante promissora para o tratamento de várias matrizes ambientais tem sido 

os Processos Oxidativos Avançados (POAs). 

Os PEOAs se mostram vantajosos pelo fato do material eletrocatalítico se 

encontrar ancorado na forma sólida, não havendo a necessidade de um método secundário 

para remover o material catalítico do meio aquoso. Os POAs são sistemas que se baseiam na 

geração in-situ de agentes oxidantes altamente potentes e não seletivos, como os radicais 

hidroxila (
●
OH), poderosos oxidantes (E

0 
= 2,8V) e capazes de reagir com, praticamente, 

todas as classes de compostos orgânicos e inorgânicos. Estes processos vêm se destacando no 

tratamento de matrizes contaminadas com substâncias altamente tóxicas e recalcitrantes, 

como os organoclorados, levando-os à formação de intermediários mais biodegradáveis e 

muitas vezes à total mineralização, ou seja, tendo como produtos finais do tratamento CO2, 

H2O e íons inorgânicos. Entretanto, a eficiência desses processos pode ser reduzida na 

presença de altas concentrações de compostos seqüestradores de radicais 
•
OH, como o 

carbonato, o bicarbonato e o íon cloreto (SANTOS 2006). Os processos Oxidativos avançados 

dividem-se em homogêneos e heterogêneos. Os homogêneos ocorrem em uma fase e 

envolvem reações com ozônio (O3) e/ou peróxido de hidrogênio (H2O2), com ou sem luz UV. 

Os sistemas heterogêneos empregam semicondutores como catalisadores, os quais se 

caracterizam por possuírem banda de valência e banda de condução. 

Dentre os materiais eletródicos, encontram-se o sistema Ternário Ti/(RuTiIr)O2 

que constitui um dos principais tipos de ânodos dimensionalmente estáveis (ADE), que 

apresentam potencial anódico reduzido; durabilidade; facilidade de perfuração; elevada área 

eletroquimicamente ativa e baixo custo de manutenção e consumo de energia (GUERRINI e 

TRASATTI, 2006). Os ânodos dimensionalmente estáveis além de produzir cloro, podem ser 

usados em diferentes processos na remoção de poluentes orgânicos recalcitrantes presentes 

em efluentes da indústria láctea (RUFINO, FARIA e SILVIA, 2011). A literatura tem relatado 

que a utilização do ADE apresenta bons resultados no tratamento de efluentes industriais, 

diminuindo os investimentos e custos operacionais por parte da indústria. Métodos 

eletroquímicos apresentam vantagens de utilizar um “reagente limpo”, o elétron, evitando o 

uso de substâncias tóxicas que prejudicam o meio ambiente, a versatilidade, a alta eficiência 

energética, a operação simples e o baixo custo (RIBEIRO et al.,2013. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 Construção dos Eletrodos 

 O ânodo foi construído a partir de chapas de ADE comerciais de uso industrial, 

com composição em mol de óxido de rutênio (RuO2), óxido de titânio (TiO2), e óxido de 

Irídio (IrO2) representado por Ti/(RuTiIr)O2. Esse eletrodo foi cortado apresentando uma área 

de 20 cm
2
, adquiridos da De Nora do Brasil, em formato retangular. Para os cátodos foram 

utilizados o aço inox 304 em um sistema com área semelhante ao ânodo e no outro sistema foi 

utilizado Titânio. A área geométrica inclui as perfurações, não sendo, portanto, a área 

geométrica real e sim a aproximada. Após o corte foi efetuada a soldagem em fios de cobre, 

com pasta coloidal de prata para garantir o contato elétrico. O ponto de solda foi coberto com 

cola de silicone para proteger essa área de uma possível infiltração durante as eletrólises. 

Finalmente, foi efetuada uma cobertura com cola epóxi para fixação da placa de eletrodo ao 

fio de cobre.  

Coleta das amostras 

Foram utilizadas águas residuais brutas provenientes de uma indústria de 

laticínios (Nutrivida Indústria de Laticínios LTDA do Sertão - Leite do Sertão) situada no 

município de Mossoró/RN na Av. Senador Duarte Filho, 450 – Dixe-Septo-Rosado. As 

coletas foram realizadas na indústria de processamento de leite A amostragem foi realizada no 

tanque que recebe todo o efluente líquido com exceção do soro salgado e dos dejetos de 

esgoto. Posteriormente, foi realizada a coleta da amostra em frascos de um litro do tipo âmbar 

e acondicionada em uma caixa de isopor com gelo, a fim de ser transportada para o 

laboratório de Eletroquímica e Química Analítica (LEQA) - UERN, onde foram realizados os 

experimentos propostos ao tratamento do efluente.  

Sistema Eletroquímico 

No estudo experimental foi utilizado um Becker de 150 mL como cela 

eletroquímica de compartimento único. Os eletrodos foram montados de maneira tal que a 

distância entre eles se mantivesse não mais que 0,5 cm. A eletrólise foi feita com efluente 

bruto, em meio de um agente oxidante 0,1 mol
 
L

-1 
(Perssulfato de Potássio) sob constante 

agitação. Foram avaliadas três densidades de corrente 20, 40 e 60 mA cm
-2

. 
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Parâmetros físico-químicos 

Foram realizadas análises de pH, temperatura, oxigênio dissolvido (OD) e 

condutividade elétrica (CE) in situ, por meio de um medidor multiparamétrico digital da 

marca Orion, modelo 5 Star.  Utilizaram-se metodologias padrões para a realização das 

analises físico-química e os reagentes e soluções utilizados nos experimentos foram de grau 

de pureza analítica. 

 

Ensaios de Eletrodegradação 

Nos ensaios de Eletrodegradação utilizou-se os Processos Eletroquímicos de 

Oxidação Avançada que se baseiam na geração de radicais hidroxilas que são altamente 

oxidantes e são capazes de degradar/mineralizar uma gama de compostos. Para realizar as 

eletrólises uma fonte de alimentação DC Simétrica (30V/3A – dupla) – Minipa – MPL - 

3303M foi usada. Foram utilizadas três densidades de corrente, 20, 40 e 60 mA, com o 

objetivo de comparar a melhor eficiência na degradação dos dois sistemas separadamente. O 

volume utilizado foi de 200 mL, onde o ânodo usado foi um ADE de composição Ti/(RuTi 

Ir)O2, cátodos de titânio e no outro sistema cátodos de aço o espaçamento entre os eletrodos 

foi de 0,5 cm. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização do efluente bruto 

Os resultados obtidos nas análises físico-químicas do efluente bruto encontram-se 

expressos na tabela 1.0. 

As águas de lavagem dos diferentes setores eram armazenadas em um tanque com 

o propósito de fazer um possível tratamento físico e posteriormente um tratamento biológico 

através de uma bomba aerando o lago. Entretanto apesar desses tratamentos serem aplicados 

na indústria, devido a sua elevada carga orgânica eles não são suficientes para tratar o 

seguinte efluente. De acordo com alguns parâmetros avaliados que se encontram na tabela 1.0 

mesmo passando por tratamento físico esse tipo de efluente quando descartado em um corpo 

aquático ira afetar significativamente tanto a fauna como a flora aquática. 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 731



A temperatura é um parâmetro importante, pois implica em algumas propriedades 

da agua (densidade, viscosidade e oxigênio dissolvido), refletindo na vida aquática (SILVA et 

al., 2011). O valor medido encontra-se próximo da temperatura ambiente. As concentrações 

de íons cloreto foram um pouco elevadas, o que explica uma condutividade elétrica 

significante (Tabela 1.0). Quanto maior a quantidade de íons dissolvido maior a 

condutividade elétrica. Os íons cloreto deram também representatividade à salinidade. O odor 

desagradável e muito forte, ocasionado pelo processo de fermentação da matéria orgânica, 

enquanto que na legislação estabelece sua ausência. 

Parâmetros Físico-químicos 

Condutividade elétrica 3,22 ms/cm 

Oxigênio dissolvido 7,64 mg/L 

pH 6,77 

Temperatura 28,5°C 

Cloreto 460,2 mg/L 

Salinidade 759,2 mg/L 

Fósforo Total 36,410 mg/L 

Nitrogênio Total 256,883 mg/L 

Demanda Química de Oxigênio 15.156 mg/L 

Carbono Orgânico Total 2.008,5 mg/L 

Tabela 1.0 Resultados da caracterização físico-química 

O pH da água é um parâmetro que depende da origem e características naturais da 

água, podendo ser alterado pela introdução de resíduos. Ele é importante para vida aquática, 

sendo recomendável a faixa de 6 a 9 ( SILVA et al., 2011). Os valores mostraram-se de 

acordo com o estabelecido pelo CONAMA, na Resolução n° 357/2005. Os valores de fósforo 

e nitrogênio são indicadores de poluição ambiental. 

A DQO e a DBO5 são parâmetros que comumente são utilizados como 

indicadores do teor de matéria orgânica na agua. Estes se referem à quantidade de oxigênio 

necessária para oxidar a matéria orgânica por meio de bactérias aeróbias ou de agente 

químico, respectivamente. Uma grande quantidade de matéria orgânica pode causar alguns 

problemas, como cor, odor, turbidez, e consumo de OD pelos organismos decompositores 

(SILVA et al., 2011). Como pode ser observado pelos valores de COT e DQO a quantidade de 

matéria orgânica presente no efluente foi alta, ultrapassando o estabelecido pela legislação.    
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A Figura 1.0 relata o tratamento eletroquímico que foi proposto com objetivo de 

tentar mineralizar compostos recalcitrantes levando à CO2 e H2O. A evolução do processo foi 

monitorada a cada hora pelo Carbono Orgânico Total (COT), tendo sido este o parâmetro 

chave para o nosso estudo. A Figura 1.0 mostra o decaimento do COT em função do tempo, o 

COT inicial se deu próximo de 2100 mg L
-1

 onde nos 30 minutos iniciais de eletrólise houve 

uma redução em torno de 80% na densidade de 20 mA cm
-2

. 
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Figura 1.0 – Decaimento do Carbono Orgânico Total em função do tempo, na oxidação com o ânodo de 

Ti/(RuTiIr)O2 e o cátodo de aço 304 em três diferentes densidades de correntes durante 6 horas. 

Aplicou-se três densidades de correntes diferentes para comparar a melhor 

eficiência na remoção dos poluentes. Houve a remoção de COT nas três densidades de 

correntes revelando que a eliminação ocorreu independente da densidade aplicada; foi 

observado que a de 20 mA apresentou uma melhor remoção. 

Teoricamente, uma maior densidade de corrente favorece uma oxidação mais 

significativa, devido a existência de um maior fluxo de elétrons. Contudo, para a eletrólise do 

efluente de laticínios, utilizando este material eletrocatalítico observou-se que apos trinta 

minutos independente das densidades a remoção se tornou constante. 
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Já na figura 2.0 observando também o acompanhamento do Carbono Orgânico 

Total com o eletrodo de Titânio mostrou-se menos eficiente do que no estudo utilizando o aço 

304. Isso em termos de porcentagem de remoção do COT, enquanto que na densidade de 20 

mA com o eletrodo de aço houve 85% de remoção, na densidade de 20 mA usando o titânio 

ocorreu uma remoção de apenas 50%. Contudo tanto o tratamento eletroquímico utilizando 

aço e o titânio, apos os primeiros trinta minutos se mostram semelhante em relação a remoção 

do COT o processo torna-se praticamente constante. Segundo (VALENTE, 2012) esse tipo de 

efluente apresenta um grande teor de óleos e graxas, podendo ocorrer a passivação do 

eletrodo.  

 

 

Figura 2.0 – Decaimento do Carbono Orgânico Total em função do tempo, na oxidação com o ânodo de 

Ti/(RuTiIr)O2 e o cátodo de Titânio em três diferentes densidades de correntes durante 6 horas. 
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Consumo Energético 

A tabela 2 mostra os valores de consumo energético para os processos utilizados 

no tratamento do efluente de laticínios. Foi observado que para o eletrodo de aço a densidade 

de corrente de 20 mA foi satisfatória nos primeiros trinta minutos. Sendo que o eletrodo de 

aço foi o que obteve um menor consumo energético. 

Consumo Energético 

Densidade de Corrente em (mA)  20 40 60 

Cátodo de Aço (Valor Gasto R$)  16,46 43,69 77,51 

Cátodo de Titânio (Valor Gasto R$)  20,77 43,69 73,43 

Tabela 2.0: Consumo energético. 

CONCLUSÃO 

De acordo com o estudo realizado visando um menor custo energético e remoção 

do COT, entre os cátodos utilizados o que mais se destacou foi o aço atingindo uma remoção 

de aproximadamente 85 %, em termos de percentual foi um resultado satisfatório, mas para 

um valor de matéria orgânica considerada alto isso significa que é necessário superar esse 

resultado atingido.  
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TRATAMENTO ELETROQUÍMICO DE EFLUENTE DE BIODIESEL UTILIZANDO 
ÂNODOS DIMENSIONALMENE ESTÁVEIS 

 
Ruilianne Patricia Aquino dos Santos1; Anderson Felipe Fernandes Silva2; Suely Souza Leal 
de Castro3; Crislânia Carla de Oliveira Morais4; Luiz Di Souza5 

 

RESUMO: A produção de biodiesel pode causar impactos ambientais consideráveis que 
podem estar relacionados a uma ampla produção de efluentes gerados através do processo de 
purificação necessário para obtenção de um biodiesel de boa qualidade. Nesse sentido, o 
tratamento eletroquímico surge como uma alternativa compatível com a responsabilidade 
ambiental e tem como objetivo a eletrogeração de radicais hidroxilas que são responsáveis 
pela degradação de compostos orgânicos e inorgânicos. O tratamento proposto é considerado 
viável por não utilizar agentes químicos, pela facilidade no controle operacional, pela rapidez 
do processo de degradação e pelo baixo custo de manutenção dos insumos necessários para 
realização do tratamento. Nesse estudo, foi realizada a avaliação do desempenho dos sistemas 
ADE Ti/RuO2TiO2 e Ti/RuO2IrO2TiO2 no tratamento do efluente gerado a partir da produção 
de biodiesel de sebo bovino. Através de análises, foi observada a influência das densidades de 
corrente aplicadas no processo de degradação, e constatado que a densidade de corrente que 
melhor apresentou remoção da matéria orgânica foi a densidade de 40 mA cm-², com uma 
remoção de 45% e 43%, respectivamente, na degradação do efluente de sebo bovino. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Biodiesel de Sebo Bovino, Efluente Industrial, Tratamento de 
Efluente, Degradação Eletroquímica, Ânodos Dimensionalmente Estáveis. 
 

1 INTRODUÇÃO 

As demandas mundiais de energia, o preço do petróleo e as preocupações 

ambientais em relação à poluição causada pela queima de derivados de petróleo viabilizam a 

utilização de combustíveis alternativos, como os biocombustíveis, que são definidos como 

combustíveis líquidos ou gasosos para o setor de transporte, que são predominantemente 

produzidos a partir de biomassa. O biodiesel é um combustível composto de mono-alquil-

ésteres de ácidos graxos de cadeia longa, derivados de óleos vegetais, gorduras animais ou 

óleos residuais (BERRÍOS e SKELTON, 2008). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Discente do curso de Licenciatura em Química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, 
UERN, e-mail: ruilianne14hta@hotmail.com 
2 Discente do curso de Licenciatura em Química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, 
UERN, e-mail: hendersonfelipe@hotmail.com  
3 Docente do Departamento de Química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN, e-
mail: suelycastro@uern.br 
4 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais da faculdade de Ciências Exatas e Naturais, 
Campus Central, UERN, e-mail: crislania_morais@hotmail.com 
5 Docente do Departamento de Química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN, e-
mail: souzaluizdi@uern.br   
 
 
 
 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 738



O desenvolvimento de combustíveis alternativos a partir de recursos renováveis, 

como a biomassa, tem recebido considerável atenção em todos os países, principalmente no 

Brasil, devido à grande biodiversidade existente e às áreas disponíveis para a agricultura e a 

pecuária.  

O sebo bovino é uma das matérias-primas mais baratas dentre as disponíveis para 

a produção de biodiesel no Brasil. Enquanto a mamona custa R$ 4.100,00 por tonelada, o 

preço do sebo bovino é da ordem de R$ 2.000,00 por tonelada. A oferta deste produto no 

Brasil é estimada em torno de 650 mil toneladas por ano. E com o avanço da produção de 

carne, o país tem quantidade suficiente para trabalhar com essa matéria-prima (MOURA, 

2008). Além disso, sua utilização para a produção de biodiesel no Brasil ganhou especial 

interesse, pois permite o uso de materiais rejeitados em matadouros de animais (gado, porco e 

aves).  

Os ésteres metílicos são os produtos da transesterificação com metanol, usando 

um catalisador alcalino, o hidróxido de potássio (KOH). No processo, produz-se o glicerol, o 

qual tem grandes aplicações na indústria farmacêutica, de alimentos e plásticos industriais 

(SRIVASTAVA e PRASAD, 2000; MEHER et al., 2006). Porém, antes de qualquer 

aplicação, é inevitável e indispensável o processo de purificação do biodiesel. 

Industrialmente, existem dois métodos geralmente aceitos para purificar o biodiesel: lavagem 

a seco usando adsorventes adequados e lavagem com água (BERRIOS e SKELTON, 2008; 

PREDOJEVIC, 2008). 

A lavagem com água (destilada a quente) é comprovada como eficiente para 

atender às especificações padrões internacionais estabelecidas para o biodiesel e é 

convencionalmente usada na maioria das plantas de produção de biodiesel em todo o mundo. 

No entanto, esse método tem como desvantagens o elevado consumo de água (3 a 10 L de 

água/L de biodiesel produzido), gerando efluentes emulsionado contendo ácidos graxos livres, 

sabões e outras substâncias, o que o torna um poluente com alta demanda química e 

bioquímica de oxigênio (DQO e DBO, respectivamente), bem como alto teor de sólidos totais 

dissolvidos e suspensos (STD e STS, respectivamente) (BERRIOS e SKELTON, 2008), 

representando uma ameaça eminente para o meio ambiente, visto que, na maioria das vezes, 

os corpos hídricos são o seu destino final.  

Diante disso, várias metodologias de tratamento de efluentes são reportadas na 

literatura, como adsorção, oxidação biológica, tratamento químico, dentre outros, sendo que o 

método escolhido depende dos compostos contidos no efluente. Entretanto, estes tratamentos 

apresentam limitações, como a quantidade de lodo residual gerado, o qual também requer 
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tratamento para a disposição final; a não eficiência na destruição de contaminantes 

recalcitrantes; além de apresentarem inconvenientes no que diz respeito ao manuseio, 

transporte e estocagem de reagentes químicos  no caso dos tratamentos químicos (PANIZZA 

e CERISOLA, 2009, CARVALHO et al., 2011). 

Dentre os processos desenvolvidos com o objetivo de tratar efluentes complexos 

destacam-se os Processos Eletroquímico de Oxidação Avançada (POAs), que se baseiam na 

geração in situ de agentes oxidantes altamente potentes e não seletivos, como os radicais 

hidroxila (E° = 2,8 V vs. EPH), capazes de reagir com praticamente todas as classes de 

compostos orgânicos e inorgânicos. É uma alternativa eficiente e ambientalmente compatível, 

uma vez que os elétrons atuam como um reagente limpo, versátil e eficiente (FREIRE et al., 

2000; PARRA, 2001; SARRIA et al., 2002; SARRIA et al., 2003; BANDALA et al., 2004). 

Este método utiliza semicondutores como catalizadores para a geração dos 

radicais hidroxila, os quais são obtidos a partir da oxidação de moléculas de água na 

superfície eletródica. Desta forma, os sistemas eletroquímicos são considerados tecnologias 

limpas, já que usa o elétron como principal reagente, e apresenta como vantagens a alta 

eficiência na remoção de carga orgânica, e o uso de equipamentos simples, compactos e de 

fácil manuseio e controle (MARTÍNEZ-HUITLE e FERRO, 2006; DA SILVA et al., 2013; 

MORAIS et al., 2013; PANIZZA e CERISOLA, 2009 ). 

Dentre os semicondutores utilizados, os ânodos dimensionalmente estáveis 

(ADEs) consistem de uma base metálica, frequentemente de titânio, sobre a qual são 

depositados uma fina camada condutora de óxidos de metais nobres, como RuO2 e IrO2. O 

titânio apresenta alta resistência mecânica, baixa densidade e resistência à corrosão (MUSSY 

et al., 2003). Os ADEs exibem alta área efetiva, em virtude de sua morfologia de micro-

rachaduras, permitindo a oxidação direta do substrato sobre a superfície do eletrodo e a 

produção de intermediários ativos para oxidação indireta de poluentes; apresentam 

sobrepotencial anódico reduzido; estabilidade dimensional, permitindo desenho favorável de 

célula industrial; durabilidade; facilidade de perfuração, resultando numa forma física a qual 

favoreça a liberação do gás produzido; elevada área eletroquímica ativa e baixo custo de 

manutenção e consumo de energia (TRASATTI,2000; MIWA et al., 2006; PANIZZA e 

CERISOLA, 2007). 

Diante disso, esse trabalho teve como objetivo a avaliação do desempenho dos 

ADEs  Ti/RuO2TiO2 e Ti/RuO2IrO2TiO2 no tratamento eletroquímico de efluente gerado na 

produção de biodiesel de sebo bovino, visando o desenvolvimento de uma metodologia que 

seja rápida e com custo  econômico acessível para sua aplicação. 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 740



2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

2.1 Reagentes e Soluções 

Todos os experimentos foram realizados utilizando reagentes e soluções de grau 

padrão analítico e água deionizada. 

 

2.2 Produção do Biodiesel 

A reação de transesterificação da síntese do biodiesel de sebo bovino foi realizada 

com a razão molar óleo/álcool de 1:10 e 2 % de hidróxido de potássio (KOH), com o desígnio 

de deslocar o sentido da reação para a formação dos produtos.  

Inicialmente, o sebo bovino foi aquecido a 100 ºC em um béquer de 5 L sob 

agitação constante. Em seguida, uma solução de metóxido de potássio foi preparada e 

adicionada ao sebo, e depois a mistura reacional foi submetida à agitação por 3 horas a 

temperatura ambiente. Ao finalizar a reação, o material foi transferido para um funil de 

separação para separar a glicerina do biodiesel, onde permaneceu em repouso por 24 horas.  

 

 2.3 Purificação do Biodiesel  

Após a etapa de separação, realizou-se o processo de purificação do biodiesel 

lavando-o com água destilada previamente aquecida, repetidas vezes, até a diminuição do pH 

da água de lavagem, onde foi utilizado o indicador fenolftaleína para indicar essa mudança.  

 

2.4 Amostra de efluente 

No estudo de degradação utilizou-se uma amostra de efluente real, do processo de 

transesterificação do sebo bovino, onde foi utilizado uma solução 0,1 mol L-1 em Na2SO4 

como eletrólito suporte, para assegurar a condutividade elétrica do meio. 

 

2.5 Construção dos Eletrodos 

As placas de titânio puro e de ADE (Ti/RuO2TiO2 e Ti/RuO2IrO2TiO2) foram 

adquiridas da De Nora do Brasil. Esse material foi cortado em formato retangular, com área 

geométrica de 16 cm2, tanto para os anodos quanto para os cátodos. Posteriormente, esse 

material foi soldado a um fio de cobre e revestido com teflon, permitindo assim a conexão da 

parte interna com a parte externa da célula eletrolítica. 

 

2.6 Sistema Eletroquímico 
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No estudo experimental foi utilizada uma célula eletroquímica de compartimento 

único, contendo 300 mL de efluente e eletrodos de placas paralelas, sendo um ânodo e dois 

cátodos intercalados para melhorar a eficiência do processo (Figura 1). 

 

Figura 1: Sistema de eletrólise: A) fonte de alimentação, B) eletrodos, C) barra magnética, D) 

agitador magnético e E) termômetro. 

 
Fonte: Oliveira, 2013. 

 

2.7 Eletrólises 	  

As eletrólises foram feitas nas densidades de corrente de 10, 20 e 40 mA cm-2, 

todas à temperatura ambiente, sob agitação constante realizada por um agitador magnético da 

marca QUIMIS; e aplicação de corrente constante, obtida por meio de uma fonte de 

alimentação da marca MINIPA, modelo MLP-3303, de 3 A/5V. Para a limpeza dos eletrodos 

foi aplicada uma corrente de 0,5 A durante 10 minutos em uma solução 0,5 mol L-1 de H2SO4.	  

 

2.8 Estudo de Degradação 

Para avaliar o processo de degradação, foi acompanhada a remoção da matéria 

orgânica através das análises de Carbono Orgânico Total (COT), segundo a metodologia da 

EMBRAPA (2005). Para as análises, foram retiradas alíquotas de 2 mL a cada 1 hora, por um 

período de 6 horas consecutivas. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

O valor de COT do efluente foi de 5.000 mg/L de O2, e este elevado teor justifica 

a importância de um tratamento antes do seu descarte. 
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3.1 Tratamento Eletroquímico 
 

A evolução do processo de degradação eletroquímica do efluente foi monitorada 

pela redução da carga orgânica, representada pelo COT, que foi medido em função do tempo 

de eletrólise do efluente do sebo bovino (Figura 2). Os resultados mostram que a taxa de 

remoção de COT aumenta ligeiramente com a densidade de corrente aplicada, independente 

do material eletrolítico utilizado.  

 

Figura 2: Remoção de COT em função do tempo de eletrólise, em diferentes densidades de 

corrente (j = 10, 20 e 40 mA cm–2), usando os ânodos de (a) Ti/RuO2IrO2TiO2 e (b) 

Ti/RuO2TiO2 
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Este comportamento deve-se à maior quantidade de carga percorrida dentro da 

célula quando a densidade de corrente aplicada é maior, favorecendo uma maior geração de 

radicais hidroxila (•OH), que são os responsáveis pela degradação da carga orgânica (DA 

SILVA et al., 2013). Em relação à comparação dos dois materiais eletrocatalíticos, os 

resultados mostraram que não houve diferença significativa entre eles, uma vez que as taxas 

de remoção de COT para o eletrodo de Ti/RuO2IrO2TiO2 foi de 42% e para o Ti/RuO2TiO2 

foi de 45% na densidade de 40 mA cm-2 (Figura 3). 

  

Figura 3: Remoção de COT em função do tempo de eletrólise, em diferentes densidades de 

corrente (j = 10, 20 e 40 mA cm–2) usando os ânodos (a) Ti/RuO2IrO2TiO2 e (b) Ti/RuO2TiO2 
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O baixo valor de remoção da carga orgânica pode ser atribuído a dois fatores: um 

deles é a adsorção dos subprodutos eletrogerados sobre a superfície dos ânodos, diminuindo a 

área eletroativa; e o outro fator é o favorecimento da reação da evolução de oxigênio (RDO) 

diminuindo a eficiência do processo (PANIZZA e CERISOLA, 2009). 

 

3.2 Estimativa do Consumo e do Custo Energético  

 

Os dados obtidos durante o tratamento eletroquímico permitiram estimar o 

consumo energético (CE), que expressa a quantidade de energia consumida por unidade de 

volume de efluente tratado, e o custo da energia gasta durante o tratamento eletroquímico, os 

quais foram determinados usando-se as Equações 1 e 2, respectivamente (MORAIS et al., 

2013). 

 

CE =   ΔEC I t                                                                      (1) 
           3600V 
 
 Custo = CE x taxa                         (2) 
 

 
Em que t é o tempo de eletrólise (s), ΔEC é o potencial médio (V), I a corrente (A) e V o 

volume da amostra (dm3). Para o cálculo do custo energético, foi considerada a taxa de R$ 

0,55 (valor monetário do kWh local). 

Os resultados encontram-se reportados na Tabela 1, que mostra que os valores são 

proporcionais à densidade de corrente aplicada durante as eletrólises. Em termos de consumo 

e custo energético, o eletrodo de Ti/RuO2IrO2TiO2 apresentou valores menores quando 

comparado ao eletrodo de Ti/RuO2TiO2.  

 

Tabela 1: Consumo e custo de energia requeridos para o tratamento eletroquímico do efluente 

da produção do biodiesel de sebo bovino 

Fonte : Autoria Própria  (2015) 

j  

(mA cm-2) 

Ti/RuO2 IrO2TiO2 Ti/RuO2TiO2 

CE (KWh m-3) Custo ( R$ m-3) CE (KWh m-3) Custo ( R$ m-3) 

10 11,66 6,41 14,08 7,74 

20 30,08 16,54 29,70 16,33 

40 66,56 36,60 81,66 44,91 
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4 CONCLUSÃO  

O material eletródico que apresentou o melhor desempenho no tratamento 

eletroquímico do efluente da produção do biodiesel de sebo bovino foi o ânodo de Ti/RuO2 

TiO2, com uma densidade de corrente aplicada de 40 mA cm-², que removeu 45% de COT 

após 360 minutos de eletrólise. Desta forma, outros estudos devem ser realizados com vistas à 

aumentar a eficiência dos eletrodos na degradação da matéria orgânica.  
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A ANÁLISE DE FOUCAULT SOBRE A PARRESÍA CÍNICA COMO 

ALETHES BIOS (VERDADEIRA VIDA) 

 

Maria Evânia Pinheiro de Albuquerque1, Oziléia Corrêa de Souza2, Marcos de Camargo Von 

Zuben3 

 

RESUMO: O presente trabalho pretende, no contexto da questão foucaultiana da 

relação entre o dizer-verdadeiro e a subjetividade, explicitar a relação entre parresia  e 

cuidado de si, respondendo às seguintes questões: primeiro, como a parresia  se instala 

na temática do “cuidado de si”, entendida como tekhne tôu bioû (arte da vida) operando 

um deslocamento da esfera política para a ética; a seguir, como esse dizer-a-verdade 

aparece como alethés bíos (verdadeira vida) transformadora do modo de ser expresso na 

coragem da verdade cínica.  

PALAVRAS CHAVES: Foucault. parresia, cuidado de si, alethés bios.cinismo 

 

INTRODUÇÃO 

A pesquisa que ora apresentamos é o resultado das nossas discussões nas reuniões do 

projeto que tem como Título: Michel Foucault e os cínicos: a relação entre verdade e 

subjetividade – Parte II do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PIBIC/UERN) 2014/2015 onde estudamos 

parresía e subjetividade.  

Desse modo, este trabalho, movendo-se no contexto da questão foucaultiana da 

relação entre o dizer-verdadeiro e a subjetividade, discorre sobre a relação entre 

parresia  e cuidado de si, respondendo às seguintes questões: primeiro, como a parresia  

se instala na temática do “cuidado de si”, entendida como tekhne tôu bioû (arte da vida) 

operando um deslocamento da esfera política para a ética; a seguir, como esse dizer-a-

                                                            
1 Discente do curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais. Campus Central. 

UERN, e-mail: m.evania.albuquerque@gmail.com 
2 Discente do curso de Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais. Campus Central. UERN.  

e-mail: ozileiacorrea@hotmail.com 
3 Docente do curso de Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais. Campus Central. UERN, e-

mail: zuben@uol.com.br 
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verdade aparece como alethés bíos (verdadeira vida) transformadora do modo de ser 

expresso na coragem da verdade cínica.  

Para rever o caminho seguido por Foucault, será retomada a análise da emergência 

da noção de parresia, a que tem sua origem no contexto político do pensamento clássico 

e se descreverá seu deslocamento para a esfera ética no âmbito do pensamento cínico, 

conforme exposto no curso de 1983, em O governo de si e dos outros. Posteriormente, 

se apresentará esse dizer-verdadeiro em sua forma radical cínica, como alethés bios
4
, 

como uma estilística de si e como vida soberana, conforme as conclusões do autor sobre 

este tema em seu trabalho final, o curso de 1984, A coragem da verdade. 

É possível afirmar, a partir da revisão dessa literatura e com apoio de alguns 

comentadores, que a parresia (dizer-verdadeiro) aparece desde seu primeiro momento 

num contexto político, mas logo se situa no campo investigativo do autor sobre a 

relação subjetividade-verdade. Assim, a parresia se desloca desde a esfera política para 

a esfera ética, isto é, desde um dizer-a-verdade da polis para um dizer-a-verdade sobre si 

e o outro numa alethurgia
5
 transformadora, numa forma corajosa do dizer-a-verdade, 

uma alethés bios.  

A emergência da parresia  no contexto do problema verdade-subjetividade 

Como se sabe, o objeto de estudo de Foucault foi a relação entre verdade e 

subjetividade (GROS, 2013). Isto é, como esse dizer a verdade constitui uma relação do 

sujeito para consigo na qual o próprio sujeito se modifica, se faz, se autoconstrói. Para o 

autor esta questão é antiga, anterior ao cristianismo e constitutivo do modo de ser e da 

subjetividade ocidental, daí sua importância. Na aula de 10 de fevereiro, do Curso A 

Hermenêutica do sujeito, Foucault coloca este objeto de estudo nos seguintes termos:  

[...] gostaria de colocar esta questão da relação entre o dizer-

verdadeiro e o governo do sujeito no pensamento antigo que é anterior 

ao cristianismo. Gostaria também de colocá-la sob a forma e no 

quadro da constituição de uma relação de si para consigo, a fim de 

mostrar como se formou nessa relação um certo tipo de experiência de 

si que, parece-me, é característica da experiência ocidental, da 

experiência ocidental do sujeito por ele mesmo, mas igualmente da 

experiência ocidental que o sujeito pode ter ou fazer em relação aos 

outros (FOUCAULT, 2010, p. 205/206).  

                                                            
4 Alethés bios translitera a expressão grega  Αλεθης βιος que, literalmente, significa “verdadeira vida”.  
5 Aleturgia (do grego, Αλεθης) etimologicamente refere-se à produção de verdade. Segundo Foucault 

explica, na aula de 1º de fevereiro de 1984 seria “o ato pelo qual a verdade se manifesta”.  
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Nesse curso, Foucault analisa o Alcibíades
6
 de Platão, diálogo cujo personagem 

principal é o jovem grego Alcibíades, que da nome à obra. Foucault estuda a relação 

entre mestre e discípulo e descreve a parresia como prática de condução e subjetivação 

operada pelo mestre. Para ele, a parresia seria, no Alcibíades, “o que corresponde, do 

lado do mestre, à obrigação de silêncio do lado do discípulo. Assim como o discípulo 

deve calar-se para operar a subjetivação de seu discurso, o mestre, por sua vez, deve 

manter um discurso que obedece ao princípio da parresia” para que seu discurso seja 

verdadeiro e subjetivado pelo discípulo (FOUCAULT, 2010, p. 327). 

O mestre é, portanto, o sujeito que tem a parresia, o que tem o dizer-verdadeiro 

em relação ao aluno que deve calar. Ao mestre lhe são exigidas certas qualidades para 

que seja tido como parresiasta, o que tem a parresia. Sua função é levar os outros ao 

cuidado de si mesmos, isto significa cuidar do cuidado do outro. Mas para isso ele deve 

estar disposto a tudo dizer com franqueza. Assim, a parresia torna-se “o fato de tudo 

dizer (franqueza, abertura de coração, abertura de palavra, abertura de linguagem, 

liberdade de palavra). [...] É a abertura que faz com que se diga [...] o que tem a dizer 

[...] porque é necessário, porque é útil, porque é verdadeiro.” Então a parresia se 

apresenta como “uma qualidade moral que se requer, no fundo, de todo sujeito que fala” 

(FOUCAULT, 2010, p. 327). 

A noção de parresia, portanto, mais uma vez, vincula-se à questão da 

subjetivação, da formação da alma, da direção do eu. Tratar-se-ia, desde um primeiro 

momento de uma questão ético-ontológica, pois incide sobre a construção de si mesmo, 

do eu, em sua estrutura ética, isto é, no seu êthos.  Para Foucault, o “termo parresia 

refere-se [...] de um lado à qualidade moral, à atitude moral, ao êthos, se quisermos, e de 

outro, ao procedimento técnico, à tékhne, que são necessários, indispensáveis para 

transmitir o discurso verdadeiro a quem dele precisa” (ibidem). 

Pois bem, é no contexto da pesquisa sobre essa relação entre verdade e 

subjetividade, nessa busca de uma construção de si na qual o dizer-a-verdade na relação 

consigo e com o outro é constitutiva do sujeito, e é exatamente aí onde a noção de 

parresia emerge como algo novo, como um substrato ético da reflexão que chamará a 

atenção de Foucault, que descreve essa descoberta nas seguintes palavras: 

                                                            
6 Alcibíades, diálogo platônico cujos personagens principais são o próprio Sócrates e seu discípulo 

Alcibíades centrado na relação mestre-discípulo.   
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É que, através desse desenvolvimento da prática de si, através do fato 

de que a prática de si torna-se assim uma espécie de relação social 

[...], desenvolve-se, creio, algo muito novo e importante, que é uma 

nova ética [...]. E é essa nova ética da relação verbal com o outro que 

está designada na noção fundamental de parresia. (FOUCAULT, 

2010. p. 148) 

A parresia, portanto, é analisada primeira e profundamente em sua relação com a 

subjetividade, mas sempre dentro do contexto das práticas de si, isto é, do cuidado de si 

(epiméleia heautou) antiga. É nessa perspectiva que o termo cobra valor na obra 

foucaultiana, sempre no raio das relações subjetivas e intersubjetivas. É por isso que 

Gros pode afirmar que o curso de 1983, O governo de si e dos outros, se situa no 

prolongamento do curso de 1982, A hermenêutica do sujeito
7
, ou seja, no horizonte 

dessa dupla temática, a parresia emerge como uma modalidade específica do cuidado 

de si. A questão da subjetividade, da hermenêutica do eu se liga, assim, intimamente às 

práticas do cuidado de si e às do dizer verdadeiro sobre si e sobre o outro. Em O 

governo de si e dos outros o filósofo faz constantemente referências ao curso anterior. 

Gros percebe essa relação e  deixa claro que a preocupação mais geral de Foucault, 

verdade-subjetividade, enlaça os dois cursos e se prolonga em direção ao último, de 

1984.  

O fato essencial aqui é, portanto, o surgimento da noção de parresia como aspecto 

fundamental do cuidado de si. O termo vai-se fazendo mais constante, desde as aulas 

dedicadas à introdução do tema do cuidado de si, no curso de 1982, no qual se define 

brevemente a parresia, e continua no curso seguinte, passando por sua explanação na 

esfera política em 1983 até a consagração total no curso de 1984, A coragem da 

verdade, totalmente voltado para a questão da relação entre parresia e ética. Ora, logo, 

cuidado de si, parresia e subjetividade, ou política, ética e subjetividade, aparecem 

como eixo condutor do pensamento foucaultiano, notadamente no período tardio de sua 

produção.  

O deslocamento da parresia da esfera política para a ética 

A problemática da parresia une intrinsecamente as dimensões ético-politica do 

dizer a verdade, não obstante a ênfase recair sobre a política no curso de 1983, quando 

                                                            
7 A hermenêutica do sujeito reúne as aulas dadas por Foucault no Collège de France durante o anto de 

1982 entre janeiro e março. Ele inaugura a fase dos estudos foucaultiano mais voltados para a 

subjetividade. 
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da análise dos textos de Platão (no Alcibíades) e Eurípedes (Íon) e sobre a ética quando 

da análise do pensamento cínico. 

 A problemática da parresia se desenvolve mais efetivamente, como já foi dito, a 

partir do curso o governo de si e dos outros 1983, no qual a parresia é analisada 

fundamentalmente em sua dimensão política a partir das obras de Eurípides e Platão, 

onde se encontram duas formas da parresia política. Uma pública, que se refere ao 

direito de dizer a verdade em público, e de tudo dizer. Esta parresia democrática é 

analisada a patir do Íon, no qual se estuda o direito político de falar em público, na 

ágora ateniense, direito dado apenas aos cidadãos e que está na base da democracia. O 

problema alí posto é quem tem o direito de falar francamente em público, já que o falar 

é indício de cidadania. Apenas o cidadão ateniense tem esse direito, apenas ele é 

portador da parresia.  

Com o declínio desta forma de dizer-verdadeiro, ocorre uma segunda forma, a 

parresia autocrática. Esta aparece dirigida à alma do príncipe ou do tirano com o 

intuito de denunciar uma situação de injustiça ou de desvelar uma verdade, ou, o que 

seria o mesmo, desmascarar uma mentira. Este tipo de parresia fica evidenciada na 

atitude. Esta esfera da parresia é evidenciada em um texto de Plutarco, Vidas paralelas 

– “Vida de Díon”, no qual Foucault identifica o que acreditava ser uma clássica cena de 

jogo parresiástico, no cerne da direção individual da alma do príncipe. Segundo o 

francês, se tem aí “uma cena de certo modo exemplar do que é a parrésia. Um homem 

se ergue diante de um tirano e lhe diz a verdade” (FOUCAULT, 2010, p.49). Este 

homem é Platão diante de Dionízio o tirano, convidado por Díon (cunhado de Dionísio), 

a Siracusa como seu ávido discípulo. 

Díon encontrava-se esperançoso de que seu governante pudesse ser guiado, assim 

como ele, para o caminho do bem, ao receber as lições do filósofo, Platão. Nessa 

ocasião, em face das lições platônicas sobre a virtude, a coragem e a justiça, Dionísio, 

ao contrário do restante da audiência que se agraciava pelas palavras do visitante, não 

esconde seu desagrado com a situação e, enfurecidamente, questiona Platão sobre o 

motivo de sua visita a Sicília, ao que o filósofo ironicamente responde que se deve à 

busca de um homem de bem, deixando subtendido que não o encontrou. O que leva 

Dionízio a se enfurecer e formular uma vingança, pela afronta de Platão, e o condena a 

ser vendido como escravo ou ser morto.  
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Neste texto tanto Platão, como Díon eram possuidores de uma inabalável 

coragem, pois Díon, mesmo conhecendo a represália sofrida por Platão, continua a 

praticar a parresía; ou seja, transpõe a diferença entre ele e Dionízio no que diz respeito 

ao estatuto social que os distinguia, este não exitou em pronunciar a verdade, dizendo a 

Dionízio que a forma como ele governava Siracusa era temerosamente pior que a 

praticada anteriormente por Gelón. Este cenário, de acordo com Foucault (2010, p. 49), 

seria uma das características da parresía.  

No primeiro caso a parresia aparece voltada para dizer a verdade diante da 

coletividade, no segundo caso, ela enfatiza o dizer verdadeiro do conselheiro perante o 

tirano, mas em ambos o que se visa é o momento politico do dizer a verdade.  

O deslocamento para a parresia ética 

A decadência da parresia política conduz a um novo deslocamento: o dizer-

verdadeiro passa da esfera política para a própria construção do ethos, torna-se uma 

ethopoiética, objetiva uma construção do sujeito um dizer a verdade que transforma a 

vida, isto é, torna-se uma alethés bios. 

Aliás esta dimensão da parresia a que interessa a Foucault e que, portanto, é 

objeto de sua preocupação. Isso fica mais evidente quando ele declara que o que 

gostaria de ressaltar na questão do dizer-a-verdade, não seria uma teoria política, mas 

uma relação entre esse dizer-verdadeiro e seu efeito sobre a subjetividade. Em outras 

palavras, lhe interessava desde o início a relação entre verdade e construção de si, isto é, 

a relação verdade e estética da existência, verdade e subjetivação. Em suas próprias 

palavras:  

[...] ao colocar a questão do governo de si e dos outros, gostaria de 

procurar ver como o dizer-a-verdade, a obrigação e a possibilidade de 

dizer a verdade nos procedimentos de governo podem mostrar de que 

modo o indivíduo se constitui como sujeito na relação consigo e na 

relação com os outros. [...] (FOUCAUT, 2010a, p. 42)  

O que realmente interessa a Foucault, segundo suas próprias palavras, é esse 

“desdobramento ou, se preferir, esse deslocamento do alvo, do objetivo da parresia – do 

governo a que ela se dirigiria diretamente a esse governo de si para governar os outros-, 

é isso, a meu ver, que constitui um deslocamento importante na própria história dessa 

noção de parresia” (FOUCAUT, 2010a, p.275).  
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A verdadeira questão que ele procura elucidar pergunta por aquilo que seria 

necessário para bem conduzir a si mesmo e aos outros e de que verdades se necessitaria 

para tal. Em outras palavras a questão nodal para bem se conduzir e conduzir os outros 

seria: “Que práticas e técnicas de si são necessárias? Que conhecimentos, que 

exercícios, etc?” (FOUCAUT, 2010a, p.279) 

É importante notar que estas perguntas já haviam sido feita pelo filósofo no 

curso anterior, ela permanece constante na reflexão do francês. Já naquela ocasião, 

Foucault encontra respostas nos filósofos dos séculos II e I a.C, dentro de uma série de 

práticas que reconheceu como “arte de existência”, isto é, tekhnè toû bioû, vastamente 

analisada no Hermenêutica do sujeito e na História da sexualidade III.  Ele resume a 

questão assim: “A pergunta – “como fazer para viver como se deve?” – era a pergunta 

da tekhné toû bioû: qual é o saber que me possibilitará viver como devo viver, como 

devo viver enquanto individuo, enquanto cidadão, etc.?” (FOUCAULT, 2010,  p. 

160/161). Pois bem, a prática parrhesiástica, a parresia como o dizer verdadeiro 

corajoso dará resposta a essas perguntas, vinculando cuidado de si e verdade, epiméleia 

e parresia.  

Parresia cínica e cuidado de si 

Ora bem, os elementos da prática parrhesiástica e suas implicações desaguam e 

encontram sua forma mais radical e acabada, na forma do dizer-verdadeiro ensinado por 

Laercio, o Cão, na parresia cínica, como coragem da verdade, tema que Foucault estuda 

com profundidade no seu último curso no Còllege de France, em 1984, A coragem da 

verdade. Os seguintes parágrafos intencionam caracterizar essa prática parrhesiástica 

como alethés bios, isto é como verdadeira vida e coragem da verdade constitutiva da 

subjetividade.   

Pode-se dizer um segundo deslocamento se dá com a prática da parresia no 

período helenístico, notadamente, na prática cínica, herdada da antiguidade, de Sócrates 

e de Laercio, o Cão. Segundo Gros (2014), já em Laques  

“o cuidado de si não consiste mais em um conhecimento da alma 

como parte divina em si, mas o objeto do cuidado é o bios, a vida, a 

existência, e cuidar de si significará dar forma à própria existência, 

submeter a própria vida a regras, a uma técnica, a pô-la à prova 

segundo procedimentos: é a filosofia como arte de vida, técnica de 

existência, estética de si (GROS, 2014, p. 161) 
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Foucault percebe uma mudança de foco, que vai da busca do conhecimento da 

alma (em Alcibíades) para a vida mesma (Laques). Assim mesmo, se dá um 

deslocamento que vai da esfera política para a subjetiva. Nesse sentido, ele descobre 

dois centros do fazer filosófico na filosofia cínica, que Gros (2014) chama de “uso da 

fala” e “um modo de vida particular” (p. 162). O filósofo francês nota esse 

deslocamento e liga essa atitude cínica às práticas do cuidado, ou seja, à epiméleia 

heautou. Daí, analisando um fragmento de Epicteto, Foucault observa: 

Encontramos a referência, claro, ao tema da epiméleia, epiméleia 

dupla que faz que o filósofo (no caso, o cínico) seja aquele que zela 

pelo que os homens zelam. [...] Cuidar do cuidado dos homens 

aparece aqui como a tarefa por excelência do filósofo cínico 

(FOUCAULT, 2011, p. 267).    

É importante ressaltar que a prática cínica fica assim inserida nesta tradição mais 

antiga do cuidado de si. “O cínico aparece agora [...] como aquele que exerce a 

verdadeira função de politeúesthai, a verdadeira função da politeía, entendida no 

verdadeiro sentido do termo” que não trata apenas da paz e da guerra, ou dos impostos e 

questões administrativas da cidade, “mas da felicidade e do infortúnio, da liberdade e da 

servidão do gênero humano inteiro” (ibidem).  

Caracterização negativa da parresia cínica (alethes bios) 

Como Foucault e comentadore s repetem com frequência, parresia constitui um 

conceito ambíguo, polissêmico, amplo que mesmo na tradição cristã tomou um sentido 

pejorativo. Por isso, é necessário defini-lo negativa e preliminarmente para, depois, 

desenvolver esse fazer cínico voltado para uma prática que Diogenes Laercio chamou 

de verdadeira vida, isto é, alethés bios.  

Primeiro, não se trata de uma forma de argumentação demonstrativa. Não se 

pretende apenas ligar o enunciado a uma realidade, nem identificar enunciado e 

supostos fatos. A parresia não se limita, assim, à epistemologia, nem a nenhuma 

causalidade em termos de discurso no qual o enunciado A seria a causa de B. 

(FOUCAUT, 2010a, p. 52). 

Segundo, seguindo a argumentação anterior, não se trata de retórica, da arte do 

dizer eloquente, arte de convencer ao público através de argumentos belamente 

elaborados. Ou seja, tampouco se trata de convencer pela beleza dos argumentos, pela 

elaboração retórica (FOUCAUT, 2010a, p.52). 
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Terceiro, ainda que guarde uma relação estreita com o atuar do mestre, a prática 

da parresia não se limita a uma arte do ensino, não é, pois, uma pedagogia. 

Notadamente na parresia como praticada pelos cínicos, pode-se notar certa 

“brutalidade, toda uma violência, todo um lado abrupto da parresia, totalmente 

diferente do que pode ser um procedimento pedagógico” (FOUCAUT, 2010a, p.53). 

Ainda que a relação com o outro faça parte das condições para que haja parresia, 

naquela praticada pelo cinismo essa relação não é de mera pedagogia, há um elemento 

de choque, de escândalo inerente ao dizer-verdadeiro cínico. 

Quarto, tampouco se “trata de uma agonística, de uma arte da discussão” 

(FOUCAUT, 2010a, p.54), não se trata de mero vencer uma luta de opiniões.  

Quinto, não se trata de qualquer espécie de bajulação. Para Foucault (2010a), 

“parresiasta será aquele que diz a verdade e que, por conseguinte, se distanciará de tudo 

o que pode ser mentira e bajulação” (p. 51).  

Como é possível perceber, Foucault deixa claro que não se trata apenas da ordem 

do discurso oral, da mera palavra bem dita, isto é, da retórica, nem da bajulação. Para 

ele a prática contida na noção de parresia tem por fundamento o verdadeiro e consiste 

numa noção mais abrangente e complexa: “com a noção de parresia, temos [...] uma 

noção que está na encruzilhada da obrigação de dizer a verdade, dos procedimentos e 

técnicas de governamentalidade e da constituição da relação consigo” (FOUCAUT, 

2010a, p. 44). Toca, demanda e transforma uma forma de ser, a mesma subjetividade, 

tanto de quem fala como de quem escuta. Segundo Wellausen (2011), “a atitude 

parrhesiástica trata da constituição do sujeito moral no interior das relações do saber e 

do poder – discurso da irredutibilidade da verdade, poder e ética” (p. 122). 

Por outro lado, a “parresia é uma certa maneira de dizer a verdade” (FOUCAUT, 

2010a, p. 51) em certas condições que o filósofo resume nos seguintes termos: 

[...] sempre há parresia quando o dizer-a-verdade se diz em condições 

tais que o fato de dizer a verdade, e o fato de tê-la dito, vai ou pode ou 

deve acarretar consequências custosas para os que disseram a verdade. 

[...] A parresia deve ser procurada do lado do efeito que seu próprio 

dizer-a-verdade pode produzir no locutor, do efeito de retorno que o 

dizer-a-verdade pode produzir no locutor a partir do efeito que ele 

produz no interlocutor (FOUCAUT, 2010a, p. 55) 

E segundo Gros: 
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A parresia é a liberdade de linguagem, o dar a liberdade de falar, o 

falar francamente, a coragem da verdade. [...] Algo mais no sentido de 

que se trata não tanto de elaborar um novo ponto de doutrina, mas de 

retomar um ponto de articulação entre a teoria e a prática, entre o 

discurso e as ações, entre os saberes e as resistências (GROS, 2004, p. 

11) 

Parresia cínica como Alethés bios: definição positiva  

Ora, esse modo cínico de proceder ficou gravado na frase alethés bios , frase que 

pode ser traduzida como “verdadeira vida”. Trata-se, pois, para o cínico de viver a 

verdadeira existência, sem retórica, sem bajulação, sem mentiras, na naturalidade do ser 

que implica as esferas éticas, políticas e filosóficas. Por isso, explica Seixas (2014), “a 

parresia cínica possui uma propriedade essencial: a alethes bios expressa a ligação entre 

Ética, Política e verdade.” (SEIXAS, 2014, p. 21). Trata-se da “Vida outra” 

(FOUCAUT, 2011, p. 277), conforme doutrinava Laercio, o Cão. Esta vida pode ser 

brevemente caracterizada assim:  

Na aula de 28 de março de 1984, Foucault volta a caracterizar essa vida outra. 

Agora, para ele, ela se apresenta da seguinte maneira: 

[1] É uma vida soberana: o cínico é o verdadeiro rei; o cínico é que pratica a 

verdadeira soberania sobre si. A doutrina da vida soberana é essencial para entender a 

prática da parresia, ele não tem necessidade de súditos, nem de possessões supérfluas, a 

natureza lhe basta. Por um lado “[...], a vida cínica é uma vida imóvel e soberana: seu 

império é absoluto. Só o cínico é rei” (GROS, 2014, p. 164), por outro, a “vida reta faz 

valer a conformidade à natureza, mas com base na afirmação de um princípio de 

animalidade” (GROS, 2014, p. 164). O cínico busca e vive, assim, uma autarquia, o 

verdadeiro governo de si que necessita apenas do que lhe é dado na natureza.  

[2] É uma soberania agressiva; é uma vida de “cão que late” quando é preciso e 

morde se necessário. Segundo Foucault, é “uma vida que late, uma vida diacrítica 

(diakrítikós), isto é, uma vida capaz de brigar, de latir contra os inimigos, que sabe 

distinguir os bons dos maus, os verdadeiros dos falsos, os amos dos inimigos” 

(FOUCAUT, 2011, p. 213 e 271). O cínico é um phylaktikós, um fiel, leva “uma vida de 

cão de guarda, uma vida que sabe se dedicar para salvar os outros e proteger a vida dos 

amos” (FOUCAUT, 2011, p. 214). 
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[3] É uma soberania que inverte todos os sinais da monarquia política 

(FOUCAUT, 2011, p. 271). Segundo Gros (2014), “o enunciado fundamental do 

cinismo é constituído pelo oráculo entregue a Diógenes: ‘parakharattein to nomisma’. 

[“falsifica a moeda”]”
8
 o qual evocaria “uma transgressão dos valores estabelecidos, 

mas a partir  de um movimento interno de exageração e de caricatura dos sentidos de 

verdade” (p. 164). Nesse sentido, a vida soberana seria “uma vida de transvaloração dos 

valores” (FOUCAUT, 2011, p. 210) que Foucault explica da seguinte maneira: trata-se 

de “reavaliar a si mesmo, conhecer-se para substituir a moeda falsa da opinião que 

temos de nós mesmos” (FOUCAUT, 2011, p. 212). Ao mesmo tempo, trata-se também 

de “romper a regra, o costume, transvaloração ética” (FOUCAUT, 2011, p.213).  

[4] A vida soberana, a vida outra, é “uma modalidade da vida feliz para quem a 

exerce”, pois este aceita seu destino e não teme o futuro, pois “ele aceita ser conduzido 

por Zeus” e, nessa medida, tudo o que Zeus lhe “mandar” com “prova” ele “as aceitará 

fazendo-lhes levar a marca da bem-aventurança e felicidade” (FOUCAUT, 2011, 

p.272). 

[5] Finalmente, a vida soberana é uma aleturgia, uma revelação da verdade que 

obra sobre o ser de quem fala e de quem escuta, a O dizer-verdadeiro sobre si e sobre os 

outros (FOUCAUT, 2011, p. 272,273). Um desvelar a verdade sobre si mesmo que é 

subjetivadora. É essa relação com a verdade que é criadora da subjetivação. Seixas 

(2014, p.22) explica essa relação da seguinte maneira: 

A parresia cínica permite pensar a relação do sujeito com a verdade 

na condição de uma atitude de provocação: a verdade provoca o 

sujeito justamente no limite de seu ser; o sujeito provoca a verdade na 

prática visível de sua própria vida. E todos são provocados a 

assumirem a atitude de constituírem-se como sujeitos soberanos de si. 

[...] o confronto da verdade sobre a própria vida, abrindo a 

possibilidade de nos constituirmos em um estilo de vida a apartir de 

um desprendimento de tudo o quanto  possa ser assujetiador. Assim, a 

parresia se expressa como uma arte de existência 

Pois bem, a parresia cínica cumpre essas condições, mas também exige que 

enfatizemos outras quatro características importantes devem ser explicitadas.  

Em primeiro lugar, pode-se dizer que o dizer-verdadeiro cínico se opõe à retórica. 

Segundo Castro (2009) “Sêneca marca as diferenças entre o discurso retórico e a 

                                                            
8 Expressão grega de difícil elucidação que tem sido traduzida em vários sentidos como “modifica a 

modena”, “transvaloração dos valores”, etc.  
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parresia. [...] Não se trata de retê-lo [o discurso] na memória, com a recordação de sua 

beleza, mas de conservá-lo de tal modo que sirva como conduta de vida, que seja 

possível torná-lo vivo quando se apresente a situação adequada” o Kairós (p. 318). E 

ainda segundo o mesmo autor:  

A parresia (a libertas, o falar franco) é, pois, esta forma essencial [...] 

da palavra do diretor: palavra livre, independente de regras, livre dos 

procedimentos da retórica, porque ela deve, por um lado, certamente, 

adaptar-se à situação, à ocasião, às particularidades do auditor 

(ibidem) 

Em segundo lugar, o dizer-verdadeiro cínico supõe o risco: atuar 

parresiasticamente envolve risco. Nas cenas descritas por Foucault, “Platão e Dion são 

[...] pessoas que praticam a parresiàzesthai, que praticam a parresia, na medida em que 

dizem de fato atualmente a verdade [...] se expõem, eles que a disseram, a pagar o 

preço, ou certo preço, por tê-la dito”, podendo esse risco ser até mesmo o risco de 

perder a própria vida “por ter dito [ou feito] a verdade” (FOUCAUT, 2010a, p. 56). 

Segundo Gros (2004), a parresia supõe “uma tomada da palavra pública ordenada 

à exigência de verdade que, de um lado, exprime a convicção pessoal daquele que a 

mantém e, de outro, gera para ele um risco, o perigo de uma reação violenta do 

destinatário” (GROS, 2014, p. 158) 

Em terceiro lugar, o dizer-verdadeiro cínico cobra uma forma de escândalo. “O 

cínico, com seus sermões provocativos, busca abalar o orgulho do interlocutor em se 

arrogar saber como está se conduzindo” e não apenas isso, mas também, ao provocar o 

escândalo às “verdades convencionais e o poder a elas ligado, o cínico realiza a sua 

atividade de transmitir, através de uma vida que procura fazer sua própria soberania” 

(SEIXAS, 2014, p. 20). Nesse fazer cínico parrhesiástico o parresiasta mostra sua 

“coragem da ruptura, da recusa, da denúncia. Há uma coragem no dizer a verdade, 

ancorada na convicção de que ela deve ser experimentada não como mera retórica, mas 

como um estilo de existência puro” (ibid., p. 21).  

Finalmente, essas características interessaram a Foucault, pois elas estão ligadas 

à subjetividade ocidental. Interessava ao filósofo francês identificar o momento em que 

se deu este contato entre o dizer-verdadeiro, o cuidado de si, a existência bela, a alethés 

biós. Isso fica claro neste parágrafo: 
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Mas o que eu quis captar [...] foi o momento em que se estabeleceu 

uma certa relação entre esse cuidado [...] na cultura grega, de uma 

existência bela, de uma existência brilhante, e a preocupação com o 

dizer-a-verdade. Mais precisamente [...] como o dizer-a-verdade, 

nessa modalidade ética [...] interferiu com o princípio da existência 

como obra a ser modelada em toda a sua perfeição possível, como 

cuidado de si [...] esse tema das relações entre o dizer-a-verdade e a 

existência bela, ou ainda, numa palavra, o problema da “verdadeira 

vida” (FOUCAUT, 2011, p. 142) 

Foucault encontra nos cínicos elementos que permitem compreender “como [e] 

por que o dizer-a-verdade do cínico adquire, de forma privilegiada, a forma de vida 

como testemunho da verdade [...] de ponta a ponta o cinismo aparece como essa 

maneira de manifestar a verdade, de praticar a aleturgia, a produção da verdade na 

própria forma da vida (FOUCAUT, 2011, p. 191). 

Conclusões  

As páginas acima tentaram explicitar, sempre nos limites da questão mais ampla 

da subjetividade e verdade em Foucault, o lugar da parresia dentro do cuidado de si. 

Tentou-se provar que a noção de parresia emerge do contexto de uma tradição mais 

antiga, a da epiméleia heautou, que foi o problema abordado pelo francês na fase tardia 

de sua produção. Ao mesmo tempo, tentou-se descrever como o tema surge na produção 

do autor, sendo cada vez mais presente em seus escritos nos cursos dados no Còllege de 

France. Ao mesmo tempo, buscou-se demonstrar que a parresia tinha suas raízes na 

tradição política grega, como base da democracia, mas que sofre um deslocamento em 

direção à esfera ética. Assim, conforme notou Foucault, a noção emerge como 

inseparável da questão da cultura de si, instalada na tekhné toû bioû, na arte de viver 

apregoada pelos filósofos helênicos.  

Num segundo momento, tentou-se mostrar como o cuidado de si cínico cobrou 

importância na medida em que a noção da parresia se vinculava não mais a uma 

verdade sobre a alma do sujeito, mas a uma forma de ser que englobava toda a vida, o 

bios filosófico. Assim, esse dizer-a-verdade cínico, fundador da subjetividade ocidental, 

aparece como alethés bios transformadora do modo de ser expresso na coragem da 

verdade cínica: a forma.  

Em conclusão, com os parágrafos anteriores fica exposto a relação entre o dizer-

verdadeiro e o cuidado de si. A parresia se insere, portanto, no conjunto das práticas do 

cuidado de si desde Sócrates até a as práticas cristãs dos século IV e.a. Todavia, é na 
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prática cínica, no cuidado de si cínico como alethés bios onde o dizer-verdadeiro se 

mostra de forma radical, como  um modo de existência que demanda uma vida outra, 

uma vida régia, vulcânica, escandalosa, transvaloradora dos valores, enfim, uma 

coragem da verdade.   
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RESUMO 

A linguagem escrita constitui-se objeto cultural e social acessível a todos, por ser uma das 

formas de comunicação e inserção das pessoas na sociedade. Dessa forma, ela precisa ser 

considerada em sua dimensão motora, afetivo-social, cognitiva e priorizada na educação de 

crianças de 0 a 5 anos conforme parecer do CNE/CEB, nº 20/2009. Nosso objetivo central é 

registrar as representações apresentadas pelas crianças através da expressão gráfica (escrita) a 

partir de uma análise psicogenética; alicerçada nos aportes teóricos de Ferreiro e Teberosky 

(1985; 2009), Ferreiro (2001), Soares (2004), Albuquerque (2005) Colomer & Tebesrosky 

(2003), Kato (1992) entre outros. A metodologia utilizada está estruturada a partir dos estudos 

bibliográficos, observação participante com registro em diário de campo e aplicação, de 

autoditados (gravuras significativas para que as crianças atribuam significado através do 

registro escrito) com crianças de 4 e 5 anos das UEI´s de Mossoró/RN. Como resultado da 

aplicação desses autoditados em doze escolas, seis públicas e seis privadas, e obtivemos um 

índice menos elevado no público que no privado, o que nos mostra, poucas crianças das 

escolas públicas saem da Educação Infantil com uma escrita alfabética  

 

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem escrita. Crianças. Alfabetização. Educação Infantil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A linguagem oral e escrita é o instrumento básico da comunicação entre os seres 

humanos em uma sociedade, e é o que os identificam como tal. Desde a infância até a vida 

adulta, a linguagem é o verdadeiro motor do pensamento, o que nos permite ativá-lo e 

organizá-lo. Por isso, acreditamos ser a etapa da Educação Infantil uma fase onde as 

professoras devem priorizar o desenvolvimento da linguagem oral e da representação escrita 

através de mecanismos de inserção social, possibilitando assim, a ativação de hipóteses na 

criança sobre a melhor forma de representação e comunicação desse sistema (RCNEI, 1998). 

Sabemos que de acordo com a LDB/ 9.394/96 a Educação Infantil passou a ser a primeira 

etapa da educação básica. Nesse sentido, esta etapa deve ser vista como instrumento de 
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fundamental importância para o desenvolvimento pessoal e social do indivíduo, pois é durante 

essa fase que a criança começa a sistematizar o processo de aquisição de conhecimentos sobre 

a linguagem.  

Recentemente, foi criado em território nacional o Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC - instituído pelo Ministério da Educação por meio da Portaria nº 867, de 

4 de Julho de 2012 (BRASIL, 2012). O governo criou a Medida Provisória nº 586, de 8 de 

Novembro de 2012, que dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União aos entes 

federados visando proceder a competência leitora e escritora; bem como favorecer o 

desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático nas crianças até 8 anos de idade. Dessa 

forma, pesquisar e estudar sobre o assunto em questão é de grande relevância para o contexto 

social, pois se trata de um estudo que favorece a visualização do papel da Educação Infantil 

no contexto da produção linguística formal, assim como também de percepção cultural dos 

sujeitos investigados, tendo em vista ser a linguagem escrita acessível a todos, e este ser fator 

determinante para os processos de desenvolvimento e aprendizagem em crianças.  

Aprofundar tais questões contribui significativamente não só para estudiosos na área da 

educação, mas para todos os agentes participantes ativos das práticas sociais de escrita. Nesse 

sentido, objetivamos compreender como acontece o processo de representação da linguagem 

escrita através de sua gênese ou dentro da perspectiva psicogenética organizada por Ferreiro e 

Teberosky (1985) representada por estágios de apropriação interna de conhecimentos que 

perpassam pelos níveis: pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético, de crianças na 

faixa etária de 4 e 5 anos da Educação Infantil, através de observação participante nas práticas 

em sala de aula de alunos do infantil III das Unidades de Educação Infantil de Mossoró/RN.  

Falar em alfabetização é falar em história. Sendo discutida numa nova perspectiva no 

Brasil a partir dos anos 80 (conjugada com a terminologia letramento – Kato (1982) pela 

consideração da ampliação do conceito de ler e escrever numa perspectiva compreensiva e de 

uso social, o ato denominado de alfabetização sempre gerou curiosidades.  

Refletindo sobre concepções históricas sobre o que seja o alfabetizar; para os mais 

tradicionais o fato de o indivíduo saber ler e escrever já o designaria como alfabetizado; mas o 

trabalho pioneiro de Ferreiro (2009) sobre os processos de aquisição da linguagem escrita em 

crianças pré-escolares, nos trouxe um novo panorama de compreensão acerca desse processo 

evidenciando a natureza do ato de construção de conhecimentos redimensionando uma 

perspectiva passiva e transmissiva da relação professor aluno na ótica da decodificação dos 

fonemas para leitura e escrita significante, ampliando assim, a concepção desse mesmo ato. 

Segundo Ferreiro (2007, p. 22) “o desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem dúvida, em 
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um ambiente social. Mas as práticas sociais, assim como as informações, não são recebidas 

passivamente pelas crianças”. 

 Desse modo surgiu no Brasil em 1990 o termo letramento, que veio complementar o 

sentido da alfabetização. As pessoas começaram a perceber que apenas ensinar a criança a ler 

e escrever não era suficiente, mas era preciso que a criança estivesse preparada para fazer uso 

da leitura e escrita em suas práticas sociais, reconhecendo assim a função social da escrita, ler 

e escrever textos sem sentido nada mais era que um amontoado de letras sem significado. Nos 

dias atuais ainda há muitas discussões sobre os métodos tradicionais de ensino e dos 

esquemas de memorização as letras do alfabeto, desenho das letras, inibindo a escrita 

espontânea, trabalhando famílias silábicas isoladamente e distanciando as crianças de 

portadores de textos importantes como revistas, livros, jornais e etc.  

Se tomarmos a alfabetização em seu conceito específico, seria a alfabetização 

exclusivamente um processo de codificação (escrever) e decodificação (leitura), mas quando 

se trata de aspectos pedagógicos o apenas codificar e decodificar é muito pouco para 

conceituar a alfabetização. Deve-se, pois, considerar que tudo o que se escreve tem-se o 

intuito de transmitir uma mensagem a alguém, e ao ler é necessário compreender o que se 

transmite, portanto o ler e escrever por si só não basta, quando não há uma compreensão do 

que se está fazendo.  

As escritas espontâneas das crianças em fase de alfabetização são de muito valor no 

processo de construção da linguagem, por isso a Educação Infantil deve priorizar a escrita 

inicial, pois dessa forma possibilita a construção de hipóteses pela criança a respeito do seu 

sistema de representação. Submeter à criança a seguir apenas modelos e a fazer cópias é inibir 

o seu raciocínio, é considerá-la como agente passivo na construção do conhecimento. 

Segundo BRASIL (1998) pesquisas realizadas, nas últimas décadas, baseadas na análise de 

produções das crianças e das práticas correntes, têm apontado novas direções no que se refere 

ao ensino e à aprendizagem oral e escrita, considerando a perspectiva da criança que aprende. 

 Ao pensarmos as crianças ativas na construção de conhecimentos e não receptoras 

passivas de informações há uma transformação substancial na forma de compreender como 

elas aprendem a falar, a ler e a escrever. A aprendizagem da linguagem escrita é concebida 

como a compreensão de um sistema de representação e não somente como a aquisição de um 

código de transcrição da fala, nesse aprendizado, são apresentadas questões de ordem 

conceitual, e não somente perceptivo-motoras para as crianças (BRASIL, 1998). 

 Assim, como subsídio investigativo essa pesquisa se alicerçará nos estudos de Ferreiro 

e Teberosky (1985) que partem da concepção de que a aquisição da escrita acontece na 
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atividade do sujeito em interação com o objeto do conhecimento e demonstram que a criança 

constrói hipóteses sobre o código escrito e percorre estágios até a aquisição da leitura e da 

escrita. A obra de Ferreiro e Teberosky (1985) não apresenta nenhum método pedagógico, 

mas revela os processos de aprendizagem das crianças. Segundo as autoras o objetivo é tentar 

compreender o caminho que a criança deverá percorrer. Portanto, são várias as tentativas das 

crianças na compreensão do código escrito. Assim, elas vão elaborando hipóteses e 

transpondo barreiras até o domínio da escrita, e para que essas hipóteses sejam desconstruídas 

e reconstruídas em um nível mais avançado de conhecimento, é imprescindível que o 

educador conheça o processo de aquisição da linguagem escrita da criança. 

 

METODOLOGIA  

 

A metodologia de pesquisa, para Minayo (2003, p. 16-18) é o caminho do pensamento a 

ser seguido. Ocupa um lugar central na teoria e trata-se basicamente do conjunto de técnicas a 

ser adotada para construir uma realidade. Assim, visualizamos esse processo investigativo 

como uma prática de levantamento de dados, como uma atividade básica da ciência que visa a 

construção da realidade, ou mapeamento da realidade, na área especifica dos processos de 

alfabetização. Esta pesquisa consiste numa investigação de natureza quantitativa e qualitativa, 

o que pressupõe a utilização de instrumentos diversificados para coletar dados, tais como: 

diário de campo, questionário (para aplicação de autoditados) e registro fotográfico. Dessa 

forma, este estudo exploratório visa proporcionar um maior conhecimento para o pesquisador 

acerca do assunto, a fim de que esse possa formular problemas mais precisos ou criar 

hipóteses que possam ser pesquisadas por estudos posteriores (GIL, 1999, p. 43).  Para o 

processo de coleta de dados, destacam-se:  

- Levantamento das escolas públicas de Mossoró com atendimento ao infantil III 

(crianças de 4 e 5 anos);  

- Definição de amostragem do universo a ser mapeado  

- Organização de autoditados;  

- Aprofundamento teórico para subsidiar os estudos e análises;  

- Mapeamento da realidade investigada. 

 
A LINGUAGEM ESCRITA E SUA FORMA DE REPRESENTAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL. 
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Sabemos que nos dias de hoje a linguagem escrita e um instrumento de fundamental 

importância para a sociedade, por esse motivo é que desde a educação infantil a criança vem 

tendo contato com ela, mas que não é de hoje que a escrita é utilizada. 

 

 
Desde os primórdios da humanidade, os grupos humanos 

utilizam métodos para transmitir seus pensamentos ou para 

registrar suas memórias, como as tabuletas, talhas de pau, e 

outros. Assim como hoje nos utilizamos da linguagem escrita 

para registros ou comunicação, por isso quando falamos que o 

texto foi organizado de maneira convencional, queremos dizer 

que foi composto por escrito (TEBEROSKY, 1992). 

 

Desta forma podemos dizer que a escrita é um instrumento de bastante importância e 

utilidade na sociedade. Sem ela não existiria livros, jornais, documentos, cartas, cartazes, 

dicionários, linguística, enfim seria impossível uma civilização sem ela. Por tudo isso é que a 

escrita é tão explorada desde a pré-escola.  

A descoberta da escrita se faz presente também fora dos muros da escola, pois a escrita 

é um objeto social e a criança é um sujeito ativo e construtor de seu próprio conhecimento.  

Na educação infantil existem diferentes formas de representação da escrita com isso as 

crianças desde seus primeiros rabiscos já vai formando de seu jeito, dando sua própria forma 

para a escrita, elas recebem informações sobre a escrita e elaboram representações mentais 

sobre o seu significado.  Representam a escrita com um simples traço, para elas esse traço já 

representa bastante, e assim por diante com o passar do tempo e o amadurecimento de suas 

aprendizagens e descobertas e que ela vai se apropriando da escrita convencional, mesmo 

assim ainda leva certo tempo para decodificarem a escrita. Bem como aponta COLELLO, 

1995,  p.14 

 

 
Mas, assim como não existe indício de que a humanidade 

chegou ao estágio final dessa forma de representação, não há 

como determinar o momento final da aprendizagem, limitando a 

alfabetização ao puro conhecimento das letras, na primeira série 

do primeiro grau. Muito pelo contrário, aquele que escreve deve 

estar sempre descobrindo novas formas de manifestação e, 

nesse sentido, a conquista da escrita pressupõe o 

aproveitamento de todo repertório linguístico (a linguagem 

total) numa aprendizagem permanente, que nunca se conclui 

porque traz em si a possibilidade de novas formas de 

manifestação. A escrita, em qualquer estágio de produção, faz 

parte de um processo essencialmente criativo. (COLELLO, 

1995, p. 14).  
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Assim, podemos pensar que a escrita está sempre em constante amadurecimento e 

manifestações de produções criativas, ela não chega no estágio final permanente, mas se 

evolui durante toda a vida. 

 

O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Alfabetização é um processo que se dá gradativamente na vida escolar de uma criança, 

desde os primeiros anos na escola a criança vem aprimorando e adquirindo novos 

conhecimentos. Esse processo acontece em vários momentos: discursivos, de interlocução e 

de interação. O momento discursivo acontece na interação social da interação verbal. O 

momento discursivo acontece nas formas orais e escritas. O de interlocução é quando a 

criança se encontra no papel de ouvinte, e esse é um dos papéis fundamentais para esse 

processo, pois é no ouvir que se aprende. O momento de interação envolve os outros 

momentos, pois a relação com o outro de interação, troca de ideias requer comunicação, 

diálogos e o saber ouvir.  

O professor da Educação Infantil deve estar sempre atento sabendo o momento de cada 

criança, envolvendo nas suas aulas questões que façam parte da vida delas que tenha 

significado para elas. Assim a tarefa de ensinar se constitui nas relações sociais no contexto 

sociocultural em que as coisas estão acontecendo. Alfabetizar, portanto, não é uma tarefa fácil 

envolve sensibilidade, atenção. 

Esse processo começa na Educação Infantil, pois é lá que a criança tem o primeiro 

contato formal com a leitura e a escrita. E segundo Ferreiro (2001, p. 103) “Numa sala de pré-

escola deve haver coisas para ler. Um ato de leitura é um ato mágico.” Ou seja, a sala de aula 

é um lugar bastante importante para a aprendizagem da leitura e da escrita e ela própria tem 

que dá subsídios para isso. O lugar onde a criança vai estar durante alguns anos de sua vida 

tem que ser mágico para elas, um lugar onde ela sinta vontade de estar lá e que traga 

significado para sua vida. 

 

O PAPEL DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM RELAÇÃO A ÁREA DA LÍNGUAGEM.  

 

 Ao referir-se a Educação Infantil, em algumas ocasiões ocorre uma associação ao 

“cuidar e brincar”. Porém, esse não é o objetivo geral da Educação Infantil, de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013, pág. 36), ela “tem por objetivo o 

desenvolvimento integral da criança até os 5 (cinco) anos de idade, em seus aspectos físicos, 

afetivos, psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade. ” 
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É o primeiro contato social da criança fora do aconchego do seu lar, onde a criança 

aprende a lidar com alguns problemas, desenvolvendo assim a motricidade, a cognição, a fala, 

a sociabilidade e a afetividade para resolve-los.   

A Lei n° 9.394/96 em seu art. 29 decreta que a Educação Infantil é parte integrante da 

Educação Básica, nos incisos I e II diz que esse Ensino está oferecido em creches (para 

crianças de zero há três anos) e pré-escolas (para crianças de quatro há seis anos completados 

até dia 31 de março no ano da matricula).  

A aquisição da linguagem na Educação Infantil se faz por meio da necessidade da 

comunicação, seja entre professor/criança ou criança/criança. O educador estimula a 

descoberta das palavras, e a construção da língua, utilizando as diferentes formas de 

linguagens (corporal, musical, oral, plástica e escrita). Criando situações em que a criança irá 

entender e ser entendida.  

A linguagem oral está presente no cotidiano da criança, e Emília Ferreiro e Ana 

Teberosky (1985 pág. 21- 22), explicam bem como isso acontece:  

 

 
Existe na criança uma tendência a imitação [...] e no meio social que as 

cercam (os adultos que a cuidam) existe uma tendência de reforçar 

seletivamente as emissões vocálicas da criança que correspondem a sons ou 

pautas sonoras complexas (palavras) da linguagem própria desse meio 

social. [...]. Quando a criança produz um som que se assemelha a um som da 

fala dos pais, estes manifestam alegria, fazem gestos de aprovação, 

demonstram carinho, etc. Desta maneira, o meio vai ‘selecionando’ o vasto 

repertório de sons que sai da boca da criança [...]. Os adultos apresentam um 

objeto, acompanham essa apresentação com uma emissão vocálica (isto é, 

pronunciam uma palavra que é o nome desse objeto); por retiradas 

associações entre a emissão sonora e a presença do objeto, aquela termina 

por transformar-se em signo desta e, portanto, se faz ‘palavra’.  

 

A linguagem oral também está presente nas práticas educativas das instituições de 

ensino, já que, crianças e adultos se comunicam entre si, expressam sentimentos, cantam uma 

canção, e debatem uma ideia. Assim, a aprendizagem da linguagem oral é um processo 

natural, pois desde que a criança nasce ela ouve outras pessoas falarem, e na medida que vai 

crescendo vai imitando os sons produzidos por alguém, até conseguir falar algo. 

Segundo o RCNEI (3. Vol. 1998, p. 124): 

 

 
O contato com o maior número possível de situações comunicativa e 

expressiva resulta no desenvolvimento das capacidades linguísticas das 

crianças, uma das tarefas da Educação Infantil é ampliar, integrar e ser 

continente da fala das crianças em contextos comunicativos para que ela se 
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torne competente como falante. Isso significa que o professor deve ampliar 

as condições da criança de manter-se no próprio texto falado.  

  

É dever do adulto (tanto os cuidadores como os educadores), ouvir a criança e corrigir a 

pronuncia das palavras, para que esse pequenino falante saiba o certo e o errado, e instigue a 

criticidade dela para aplicar sentido a sua fala.   

De acordo com Teberosky e Colomer (2003, p.60), “a escrita é um sistema de 

representação da linguagem. [...] Como sistema de representação, o aprendizado da escrita 

consiste na apropriação de um objeto de conhecimento, de natureza simbólica, que representa 

a linguagem. ” Assim, para criança se comunicar através da escrita, ela tem que aprender as 

letras, formar palavras, textos, e interpreta-los para que possa compreender o que está ali 

codificado em letras. 

Na Educação Infantil, o professor proporciona um ambiente atrativo para a leitura, em 

que a criança vai ter acesso a leitura escrita (livros, jornais, revistas, e etc.), construindo na 

criança o desejo de descobrir o que está escrito para que ela também possa contar uma 

história.   

 

PRÁTICA PEDAGÓGICA ALFABETIZADORA. 

 

A prática pedagógica é a atividade realizada pelo docente no ambiente educativo, 

tendo como principal objetivo desenvolver a aprendizagem dos alunos, por meio de 

estratégias que viabilizem o trabalho em sala de aula, orientado por diversos saberes, 

habilidades e competências, ligadas ao trabalho docente. Sendo uma atividade complexa a 

prática pedagógica e desenvolvida pelo professor por meio de um conjunto de saberes que são 

frutos de sua formação profissional e dos conhecimentos que permeiam pela sociedade. 

Assim cada professor tem uma prática subjetiva formada por meio de suas 

experiências em sala de aula, e por meio das características de seus alunos, dando sempre 

significado para quem ensina e principalmente para quem aprende. Pois um professor 

alfabetizador tem que dar condições aos seus alunos de pensar por si só, criar seus próprios 

pensamentos e conclusões. Portanto assim, como afirma Ferreiro (2001, p. 60), “este não é o 

papel da escola, o de da todas as chaves secretas do sistema alfabético, mas o de criar 

condições para que a criança as descubra por si mesma”.  

Tendo isso em mente a prática alfabetizadora deve estar centrada em criar situações 

onde o aluno venha pensar e vá descobrindo o mundo da leitura e da escrita, entrando em um 

mundo novo com suas próprias conclusões e dando significado a elas. Pensando nisso um 
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professor alfabetizador tem que estar sempre atento ao despertar da criança para que ele 

também possa ajudá-lo a caminhar por esse novo caminho, dando-lhe suporte sempre que 

precisar.  

Essas práticas dependem muito da sintonia entre professor/aluno. Pois é nessa interação 

que o docente identifica as limitações do seu educando, e proporciona um ambiente que o 

estimule, uma atividade mais didática e lúdica para que haja melhor compreensão da criança.  

Para alfabetizar pode-se usar a criatividade e deixar a criança experimentar o sabor da 

descoberta, e começar a identificar que a primeira letra do seu nome é a mesma que a primeira 

letra da sua comida preferida, ou do seu brincado predileto. Não existe uma receita de como 

alfabetizar uma criança, mas o professor sabe como construir o desejo do saber dentro de cada 

uma delas.  

 

RESULTADO APRESENTADO 

 

 Foi aplicado o autoditado em doze escolas da cidade de Mossoró – RN, seis (06) 

particulares e seis (06) publicas, com o total de 104 crianças, sendo 46 alunos de escolas 

particulares e 58 de escolas públicas.  

 O autoditado consiste em um teste de escrita espontânea, onde a criança tinha que 

escrever o nome de seis objetos com diferentes letras e números e sílabas, sem qualquer 

intervenção, ela deveria escrever da forma que soubesse. Ao término da pesquisa podemos 

perceber, como mostra a tabela 1 que a maioria das crianças estão na fase de escrita 

alfabética, ou seja, a última etapa de aquisição da escrita, demostrando assim um resultado 

positivo no que se refere ao processo de alfabetização. Um dado relevante em termos de 

análise da pesquisa é o índice de aproveitamento das crianças em relação as instâncias pública 

e privada. Da amostragem tabulada e analisada verificamos um maior aproveitamento das 

crianças na rede privada. Apesar desse dado ser representativo para as nuances da pesquisa 

ora apresentada, evidenciamos a função da Educação Infantil em proporções mais amplas, no 

que se refere as aprendizagens motora, afetiva, social e cognitiva das crianças até 5 anos de 

idade. 
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Tabela 1 Resultados da aplicação do autoditado nas 12 escolas da cidade de Mossoró – RN 

 

CONCLUSÃO  

 Ao finalizarmos essa pesquisa, observamos com clareza a realidade do nosso meio 

social perante o processo de aprendizagem na Educação Infantil, pois a alfabetização não é 

um processo neutro, ele varia de criança para criança assim como varia de ambiente. A 

aquisição da escrita, é fenômeno que vem do concreto, da realidade da criança, pois ela vê 

diariamente placas, livros, diferentes informes por onde passa, e na medida que ela vai 

aprendendo, vai despertando mais ainda o desejo de aprender. 

De acordo com Ferreiro (2009) se tomarmos a linguagem escrita em separado de seu 

uso, tratamos o sistema alfabético como um código que se transforma em uma habilidade, 

uma mera técnica. Se o tomarmos, entretanto, de maneira contextualizada e se, entendermos a 

produção gráfica espontânea como ponto de partida (e de chegada) de todo o processo 

ensino/aprendizagem desse objeto, o código alfabético passa a ser um sistema de 

representação. Dessa forma o caminho que as crianças percorrem para compreender as 

características, o valor e função da escrita, se faz pertinente para o contexto atual. A forma 

como as crianças se apropriam do código escrito e o processo de alfabetização vem sendo 

uma temática bastante relevante no cenário educacional atual. 
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RESUMO: neste trabalho apresentamos os resultados dos planos de trabalho: “Laços 

identitários e de pertencimento à cultura negra: análise em narrativas de mulheres negras” e 

“Trajetórias formativas de professoras negras: saberes e carreira docente”. Tais planos estão 
vinculados à pesquisa - “A presença negra no magistério: formação, memória e saberes de 

professoras negras do alto-oestepotiguar-I ETAPA”, cujo objetivo principal éanalisar trajetórias 

de vida e formação de professoras negras do alto oeste-potiguar, identificando suas relações de 

pertencimento etnicorracial e processos de desenvolvimento pessoal e profissional. Nesta etapa 
trabalhamos iniciamos o mapeamento dasprofessoras negras em dois municípios, Portalegre e 

Pau dos Ferros-RN; realizamos uma entrevista narrativa com uma professora. Os resultados 

desse trabalho apontam uma presença negra significativa no magistério nesses municípios. A 
entrevista possibilitou apreender aspectos sobre a identidade da mulher, professora e negra, que 

constitui não somente uma história pessoal, mas também de um grupo étnico, social e cultural.   

PALAVRAS-CHAVE: Autobiografia. Relações etnicorraciais. Formação. Professoras 

negras 

 

1 INTRODUÇÃO 

Neste artigo apresentamos os resultados dos planos de trabalho: “Laços 

identitários e de pertencimento à cultura negra: análise em narrativas de mulheres 

negras” e “Trajetórias formativas de professoras negras: saberes e carreira docente”. 

Tais planos estão vinculados à pesquisa- “A PRESENÇA NEGRA NO MAGISTÉRIO: 

FORMAÇÃO, MEMÓRIA E SABERES DE PROFESSORAS NEGRAS DO ALTO-

OESTE POTIGUAR-I ETAPA”. A referida pesquisa tem como objetivo 

principalanalisar trajetórias de vida e formação de professoras negras do alto oeste-

potiguar, identificando suas relações de pertencimento etnicorracial e processos de 

desenvolvimento pessoal e profissional. Nessa perspectiva, nos orientamos pelos 

objetivos estabelecidos, bem como pelo referencial teórico-metodológico que 

alicerçaram nossos planos de trabalho. 

Para atingirmos os objetivos propostos foram desenvolvidos estudos sobre a 

questão de raça, preconceito, identidade e cultura. Os autores que fundamentaram esses 

estudos foram: Gonçalves (1997); Coelho (2005); Oliveira (2006); Santos (2002); 

dentre outros. Também realizamos uma entrevista narrativa com uma professora negra 

do município de pau dos ferros-RN. Os resultados desse trabalho serão discutidos nos 

itens a seguir. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A perspectiva teórico-metodológica que orientou a pesquisa e os planos de 

trabalhos a ela relacionados foi a abordagem autobiográfica. Com base nos estudos 

desenvolvidos, compreendemos que a abordagem autobiográfica de pesquisa possibilita 

traçar a trajetória dos sujeitos, identificar marcas identitárias e de pertencimento 

etnicorracial, a relação dos sujeitos com os seus saberes e suas práticas profissionais. A 

narrativa autobiográfica de vida e formação conforme esclarece Chaves (2006, p. 162) 

permite “a compreensão de que a história de via pessoal é indissociável da história da 

vida profissional dos professores”, então estas dimensões, pessoal e profissional, são 

constituintes das práticas, condutas, pensamentos, saberes e posturas pedagógicas 

assumidas na vida profissional, portanto indispensáveis para a compreensão da 

constituição histórica da profissionalização e profissionalidade docente. 

Os dados levantados nessa etapa da pesquisa consistiram no mapeamento das 

professoras negras. Para isso, foi utilizado um questionário, elaborado e aplicado pela 

coordenadora da pesquisa, no qual buscava a autodeclaração dos sujeitos sobre o 

pertencimento à questão de cor. Sendo assim, esse questionário tomou como referência 

os levantamentos realizados pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) e 

solicitamos que se identificassem como: brancos, pretos, pardos, amarelos indígenas, no 

qual a pessoa tem a opção de autodeclarar a sua cor e, ao se autodeclarar, nos 

encaminha para um ponto de partida para a busca da compreensão das relações de 

pertencimento etnicorracial dessas pessoas. Nesse mesmo questionário, que não 

continha a priori dados de identificação, solicitamos dados sobre a formação, nível de 

atuação na educação básica. Para aquelas professoras que se autodeclassem negras ou 

pardas, colocamos uma opção para que nos fornecessem dados de identificação e uma 

forma de contato como número de telefone, e-mail e endereço, para posterior contatoe 

entrevista no segundo momento da pesquisa. 

Nesta etapa da pesquisa conseguimos realizar levantamento nos municípios de 

Portalegre e Pau dos Ferros. Em Portalegre obtivemos 31 questionários dos professores 

da rede municipal, sendo 8 dos professoras do ensino infantil e os outros 23 das 

professoras do ensino fundamental. Em Pau dos Ferros obtivemos 11 questionários na 

Escola Estadual Patronato Alfredo Fernandes. 

Além desse mapeamento inicial, desenvolvemos uma entrevista piloto com 

uma professora negra. Estamos chamando essa entrevista de piloto porque ela será 

utilizada como referencia para analisarmos e avaliarmos as questões orientadoras, sua 

pertinência e possibilidades de concretizar os objetivos da pesquisa. Esta entrevista 

também teve a finalidade de obtenção de dados iniciais dos aspectos que caracterizam 

as histórias de vida e memórias das professoras. 

Assim, foi realizada uma entrevista com uma professora do município de Pau 

dos Ferros, que foi convidada para participar dessa etapa da pesquisa. A professora 

entrevistada é conhecida da coordenadora da pesquisa, o que facilitou essa 

aproximação.Dessa forma este artigo traz esses resultados referentes a esse 

levantamento inicial, bem como a análise dessa entrevista. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste item apresentaremos os resultados que abarcaram os dois planos de 

trabalho acima mencionado. Sendo assim, dividimos essa discussão em doistópicos, no 

primeiro trataremos dos resultados do mapeamento das professoras negras nos 

municípios de Portalegre e Pau dos Ferros; no segundo analisaremos aspectos da 
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narrativa de uma professora negra, que servirá para destacar a importância das 

narrativas autobiográficas como referência de análise das relações identitárias, saberes e 

formação das professoras negras. 

 

3.1 Laços identitários e de pertencimento etnicorracial de professoras negras dos 

municípios de Portalegre e Pau dos Ferros: aspectos de um levantamento inicial 

 

Um dos objetivos do plano de trabalho intitulado “Laços identitários e de 

pertencimento à cultura negra: análise em narrativas de mulheres negras” era identificar 

na escrita narrativa e autobiográfica de mulheres negras marcas identitárias e de 

pertencimento à cultura negra. E em um primeiro momento foi trabalhado com a equipe 

da pesquisa obras que tratavam desses temas como as de: Felizardo (2009) dissertação 

que teve objetivo maior compreender o papel da memória e da identidade na 

experiência do ensino de História de professoras negras; a obra “Quarto de despejo: 

diário de uma favelada” de Carolina Maria de Jesus, onde esse trabalhonos faz refletir 

acerca da condição humana, da mulher, da fome, da política e também da vida daqueles 

que viviam as margens da sociedade. 

O texto de Chamlian (2006) que trata sobre o valor que a memória assume na 

formação de professores, isto é, a importância do “pensar sobre si” e sua influência na 

construção da identidade docente, nos fez pensar sobre a importância das histórias de 

vida como instrumentos que auxiliam na compreensão dos percursos formativos das 

professoras, daí a importância de explorar essas histórias para compreendermos os 

processos de construção das suas identidades como mulheres, professoras e negras.  

Assim, antes de adentrarmos no universo dessas histórias outra questão foi 

considerada: quantas e quais são essas professoras negras? Essa identificação de partida 

nos aproxima do primeiro passo para a construção desses laços identitários e de 

pertencimento à cultura negra, pois consideramos que a autodeclaração seria a priori o 

ponto de partida para a discussão desse tema. Em um segundo momento, a discussão 

sobre a identidade e os laços de pertencimento será aprofunda com base na análise das 

histórias de cada professora, não somente nesta etapa, mas na própria continuidade da 

pesquisa. Trataremos assim de analisar nesse momento o questionário exploratório que 

antecedeu e antecederá todas as narrativas autobiográficas nesse processo de busca de 

compreensão da construção dos laços identitários e de pertencimento à cultura negra. 

Conforme expusemos acima, inicialmente a pesquisa busca fazer um 

mapeamento das professoras negras existentes na rede publica dos municípios no alto-

oeste potiguar, como a abrangência dessa área geográfica atinge um número 

considerável de municípios, foi delimitado nessa etapa começar esse mapeamento pelos 

municípios onde já se vem desenvolvendo trabalhos de pesquisa e extensão. Dessa 

forma os municípios de Portalegre e Pau dos Ferros foram os indicados para esse ponto 

de partida.  

No município de Portalegre, através de contato realizado pela coordenadora da 

pesquisa com a Secretária de Educação do Município de Portalegre, a aplicação do 

questionário foi agendada para um momento em que estavamreunidos todos os 

professores para estudo e planejamento. Assim, a aplicação nesse município ocorreu 

nessa ocasião e foi realizada pela coordenadora da pesquisa. Foram aplicados 23 

questionários. Desse totalobtivemos um percentual de 70% das professoras que se 

consideraram pretas e/ou pardas, conforme podemos visualizar com no gráfico a seguir. 

 

GRAFICO 1- Pertencimento etnicorracial de professoras do ensino fundamental da rede 

municipal de Portalegre-RN 
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Fonte: Levantamento da coordenadora da pesquisa. Data base: abril de 2015. 

Esses dados nos permitiram fazer uma primeira aproximação com a relação de 

pertencimento etnicorracial das professoras, e revela um número significativo de 

professoras negras no ensino fundamental desse município. O município de Portalegre 

nos oportunizará ampliar posteriormente essa análise, tendo em vista possuir a presença 

negra na sua formação sociocultural e econômica, inclusive com área remanescente de 

quilombolas. Das professoras que se autodeclararam pretas e pardas 25% aceitam ser 

entrevistadas.Sobre a faixa etária, das professoras que responderam ao questionário 48% 

estão entre os 40 a 50 anos, sua maioria, 31% possui formação em Pedagogia, como 

podemos perceber no gráfico abaixo. 

 

GRAFICO 2 – Formação profissional das professoras do ensino fundamental da rede 

municipal de Portalegre 

 

Fonte: Levantamento da coordenadora da pesquisa. Data base: abril de 2015. 

 

Já em relação apenas aquelas que se autodeclaram pretas ou pardas 16 no total 

50% estão na faixa etária dos 40 a 50 anos e 31% possui acima de 50 anos. No que diz 

respeito à formação profissional, 61% possui formação em pedagogia, o gráfico abaixo 

nos mostra isso.  
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GRAFICO 3 – Formação profissional das professoras pretas e pardas do ensino 

fundamental da rede municipal de Portalegre 

 

Fonte: Levantamento da coordenadora da pesquisa. Data base: abril de 2015. 

Outro dado também interessante e o que diz respeito a área de atuação e que 

aparece no gráfico a seguir é que destas 16 professoras negras ou parda 0% atua na área 

de gestão e apenas 13% atua como supervisoras os outros 80% estão divididos entre as 

professoras que optaram por não responder e as que atuam somente na sala de aula entre 

as turmas de 1º ao 5º ano, e as que atuam entre as turmas de 6º a 9º ano e ainda as que 

atuam no ensino médio. 

GRAFICO 4 – Área de atuação das professoras negras e pardas do município de 

Portalegre 

 
Fonte: Levantamento da coordenadora da pesquisa. Data base: abril de 2015. 

 

Dos 8 questionários aplicados na Educação Infantil também da cidade de 

Portalegre-RN, podemos verificar que em sua grande maioria temos professoras com 
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uma faixa de idade acima de 40 anos, onde 37% delas tem de 40 a 50 anos e já 38% tem 

acima de 50 anos. 

GRAFICO 5 – Faixa etária das professoras Educação Infantil da rede municipal de 

Portalegre-RN 

 
Fonte: Levantamento da coordenadora da pesquisa. Data base: abril de 2015. 

 

No que diz respeito a identidade racial, como podemos ver no gráfico que se 

segue destas 8 professoras 0% se consideram pretas e 22% se consideram pardas. 

GRAFICO 6 – Pertencimento etnicorracial de professoras da Educação Infantil da rede 

municipal de Portalegre-RN 

 

Fonte: Levantamento da coordenadora da pesquisa. Data base: abril de 2015. 

 

Destes 8 questionários fizemos um recorte somente das professoras que se 

declaram pretas ou pardas e obtivemos os seguintes resultados: 50% delas tem de 40 a 

50 anos e os outros 50% tem acima de 50 anos, 100% se consideram pardas e não 

pretas, destas nenhuma especificou o curso de formação e apenas declararam que 
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possuem graduação (50%) e pós graduação (50%), 100% delas atuam em sala de aula e 

50% aceitam participar da segunda etapa da pesquisa.  

Já na cidade de Pau dos Ferros na Escola Estadual “Patronato Alfredo 

Fernandes” (Ensino Fundamental 1) foram entregues 11 questionários, destes podemos 

verificar através dos gráficos que assim como em Portalegre-RN temos professoras em 

sua maioria com uma faixa etária acima dos 40 anos, 37% delas tem de 40 a 50 anos e 

27% tem acima de 50 anos. Delas 0% se consideram pretas e 37% se consideram 

pardas. 

 

GRAFICO 7 – Faixa etária das professoras Educação Fundamental da Escola Estadual 

Patronato Alfredo Fernandes. 

 

Fonte: Levantamento da coordenadora da pesquisa. Data base: maio de 2015. 

      Fazendo um recorte, somenteas que se autodeclaram pardas, 4 no total, temos: 50% 

com faixa etária de 20 a 30 anos e 50% somando as com faixa etária acima dos 40 anos, 

75% possui formação em pedagogia, 25% atuam na gestão e 75% somam-se as que 

atuam em sala de aula, 50% aceitam participar da segunda fase da pesquisa. 

GRAFICO 8 – Faixa etária das professoras pardas e E. Patronato Alfredo Fernandes 

 

Fonte: Levantamento da coordenadora da pesquisa. Data base: abril de 2015. 
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GRAFICO 9 – Formação das professoras pardas e E. Patronato Alfredo Fernandes 

 

Fonte: Levantamento da coordenadora da pesquisa. Data base: abril de 2015. 

GRAFICO 10 – Á de atuação das professoras pardas e E. Patronato Alfredo Fernandes 

 

Fonte: Levantamento da coordenadora da pesquisa. Data base: abril de 2015. 

Esses dados evidenciam a presença de professoras negras na rede municipal de 

Portalegre e de uma escola do Município de Pau dos Ferros-RN. Esse mapeamento não 

é conclusivo, na continuidade da pesquisa terá continuidade nesses e em outros 

municípios do alto-oeste potiguar.  

 
3.2 Trajetórias de vida e formação de professoras negras: desafios e conquistas da 

professora Amélia 

Neste item trazemos as primeiras marcas identitárias que serão tecidas através 

da escuta e do registro das histórias e memórias das professoras negras do alto-oeste 

potiguar. A primeira professora entrevistada foi Amélia, é um pseudônimo cunhado a 

partir da sua própria história, que não está relacionado à célebre “Amélia aquela que era 

a mulher de verdade” de uma música popular brasileira, mas Amélia é uma mulher 

negra de verdade pelas suas lutas, persistência e identificação com a profissão 

docente.Assim, adotamos esse pseudônimo para nos referir à professora, pois se trata do 

Pedagogia 
75% 

Não 
especificou 

25% 

Pedagogia Não especificou

Gestão   
25% 

Supervisão 
0% 

Prim. Ano 
25% 

Seg. Ano 
50% 

Gestão Supervisão Prim. Ano Seg. Ano

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 782



nome da personagem de um livro mencionado pela professora na entrevista como um de 

seus preferidos, intitulado de “A pata da gazela”,de José de Alencar. 

A escolha da professora para a entrevista se deu primeiramente pela 

disponibilidade da mesma em conceder a entrevista, além de reconhecer-se como negra, 

pois esse era um dos requisitos para que a mesma pudesse participar da entrevista sobre 

a sua trajetória pessoal e profissional, sabendo que a formação pessoal de cada 

indivíduo interfere diretamente na sua vida profissional, assumindo papel primordial na 

escolha de sua profissão e como lida com ela cotidianamente. Pois de acordo com 

Brandão (2008, p.78) “A prática evidencia que o reconhecimento da trajetória destaca, 

valoriza e possibilita a integração das experiências no processo de conhecimento e 

aprendizagem”. 

Assim, a entrevista foi concedida visando compreender sua trajetória de vida 

desde a sua infância, enfatizando o seu percurso escolar assim como a sua formação 

identitária que vai se construindo ao longo de sua caminhada. Pois segundo Hall (2014), 

As identidades são construídas através de uma teia que se complementam entre si, 

através das relações sociais. Dessa forma, foram enfocados temas desde os seus 

primeiros passos escolares até a sua formação acadêmica e atuação enquanto professora, 

por compreendermos que: 
 

A narrativa de si nos faz adentrar em territórios existenciais, em 

representações, em significados construídos sobre várias dimensões da 
vida, sobre os trajetos, sobre os processos formativos, sobre a 

docência e, sobre as aprendizagens construídas a partir da experiência. 

(OLIVEIRA, 2006, p. 51). 

 

Pois a mesma define-se como uma professora engajada nas causas que 

abordam a questão dos/as negros/as, participando de eventos e manifestações que 

defendam a causa. Ela afirma isso quando diz que: 
 

Desde o começo, quando eu entrei no magistério eu já abracei a causa 

sindicalista, sou sindicalista, participo de encontros, de assembleias, 

em quase todo Brasil, fui em São Paulo um encontro sobre negritude, 

sobre os negros no Brasil e a situação atual deles. Então eu faço parte 
do meu sindicato, vou a vários congressos, eu sou muito ativa nessa 

questão, eu brigo mesmo pelos nossos direitos, se for para enfrentar eu 

enfrento. Não me sinto diminuída em qualquer canto, eu sou muito 
extrovertida, não tenho vergonha de falar em público de pegar um 

microfone e falar não. Então eu participo de muitos encontros, o ano 

passado eu fui um em Recife, fui em São Paulo no mês de setembro e 
em Natal eu vou sempre. 

Desse modo, é importante conhecer o seu percurso pessoal, para 

compreendermos quais os possíveis motivos que lhe impulsionaram a seguir a carreira 

docente e se sua condição de negra dificultou ou facilitou nas suas escolhas 

profissionais. Brandão (2008) ao interpretar o pensamento de Norberto Bobbio (1997) 

sobre o tempo da memória, nos mostra que somos resultado daquilo que pensamos, do 

que lembramos e do que realizamos. Assim, é nos baseando nessas lembranças que 

procuraremos compreender como se deu a trajetória de vida, formação docente e a 

construção da identidade de Amélia como mulher, professora e negra; como também de 

todo esse grupo étnico que constitui a sociedade, a história da educação da região e, 

porque que não dizer, do nosso país. 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 783



Amélia é moradora de um bairro antigo da cidade de Pau dos Ferros, chamado 

São Benedito. A maioria dos moradores antigos do bairro eram negros e descendentes 

de quilombolas, e Amélia é também de origem quilombola e indígena da cidade de 

Portalegre – RN. Ela nos conta um pouco sobre sua vida pessoal para que possamos nos 

situar sobre a sua situação enquanto professora negra. Amélia nasceu no ano de 1958 e 

iniciou seus estudos na cidade de Pau dos Ferros, dando continuidade na cidade de 

Brasília e posteriormente em São Paulo, por conta do trabalho de seu pai que era 

funcionário de firma, tendo que se deslocar constantemente de uma cidade para outra. 

Concluiu o magistério na cidade de Pau dos Ferros, onde também concluiu o curso de 

Letras. Assumindo logo em seguida o cargo de professora através de concurso. 

Assim, sua vida escolar foi bastante diversificada, colocando-a em contato com 

culturas diferentes, contribuindo assim para uma visão mais ampla na sua construção 

identitária, uma vez que possibilitou o contato com professores/as e alunos/as em 

diferentes contextos. Durante a sua vivência na cidade de São Paulo, Amélia nos conta 

sobre a influência de um de seus professores na sua escolha enquanto professora. 

Menciona-o como um grande incentivador ao gosto pelas leituras, pelo conhecimento. 

(...) foi aí que eu decidi que queria fazer magistério, ele incentivava 

muito não só a mim, mas a turma toda, então quem fizesse o melhor 
texto, produzisse uma melhor redação ele dava livros de livros de 

presente, eu tenho relíquias, eu tenho a pata da gazela, acho que tem 

uns 40 anos, livros que eu ganhei por textos que eu produzi, então 
quando se fala assim num professor que marcou a minha vida, quando 

eu decidi que queria trabalhar com educação foi esse professor de 

língua portuguesa. 

Assim, Amélia graduou-se em letras e começou a lecionar na cidade de Pau 

dos Ferros, tendo relatado que já sofrera preconceito durante seu percurso profissional. 

Relata da seguinte forma: 

Uma aluna disse que não ia assistir a aula dessa negra não, aí eu vim 

comuniquei na direção, a direção mandou chamá-la e disse que eu 

tinha todo direito de denunciar. ‘Eu não vou assistir a aula dessa 
negra’, mas ela disse de forma desdenhosa, para chocar, criticando. 

 Podemos perceber através desse relato, o preconceito sofrido pela professora 

Amélia na sua vivência escolar, uma vez que se fez por parte de uma aluna diretamente 

à sua pessoa. São situações como essas que colocam em questão os tipos de 

preconceitos vivenciados por professores/as em ambientes escolares, sendo muitas 

vezes rotineiros por parte de algumas pessoas por considerarem-se superiores, tratando-

os assim com hostilidade. Assim como na escola, Amélia também sofreu preconceito na 

sua vida social quando relata que: 

Mas aí outro fato também que me marcou na minha infância, na parte 

social, como o professor que me marcou me incentivava a leitura, 
existe também uma parte, na questão social, na questão de 

discriminação. Antigamente tinha um clube aqui em Pau dos Ferros 

que era conhecido como CCP (Clube Centenário Pauferrense), ele foi 
derrubado, ele era ali embaixo na praça, lá existiam os carnavais 

muito bonitos com muita gente, e eu fui barrada na porta por homem 

lá, não sei o que ele era na época, se era o diretor, ele me barrou e 
disse que negro não entrava, então isso ficou marcado, mas hoje eu já 

superei, mas me marcou muito, eu não entendia por que eu não podia 
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entrar ali, eu tinha talvez uns dez anos, foi antes de sair daqui, mas 

esse foi um fato que me marcou. 

 No entanto, a professora Amélia soube reverter a situação de forma positiva, 

procurando trabalhar em sala de aula sobre negritude através de aulas que incentivassem 

o respeito e o reconhecimento de valores morais e sociais dos/as negros/as.São as 

experiências cotidianas que vão modelando a forma como nos comportamos ou agimos 

diante de determinadas situações. Pois como afirma Godoy (2009, p. 41), “O saber 

experiencial diz respeito ao aprender por meio das próprias ações e experiências 

significativas.” Portanto é um saber que se faz através das vivências cotidianas que vão 

construindo um modo particular de pensamento, influenciando o comportamento 

profissional. Prova disso, é a maneira de como ela soube tirar proveito de suas 

experiências pessoais quando relata que: 

(...) eu me lembro de um trabalho muito bom que eu fiz no ensino 

médio quando eu fiz uma pesquisa sobre os escritores negros no 
Brasil, para a gente analisar a forma de pensar deles não só aqueles 

escritores da época da escravidão que integrava o movimento 

escravista, mas os negros de uma forma em geral, a gente analisou 
alguns textos identificando também alguns fatos do cotidiano que a 

gente vivenciava e também a questão da descriminação. A gente fez 

um trabalho sobre a questão da violência, no nono ano agente 

trabalhou a violência, eles pesquisaram a porcentagem de negros 
mortos, que são os mais atingidos. 

Trabalhos como esses serviram para ampliar a visão de mundo dela e de seus 

alunos, pois ela é consciente da realidade em que o negro vive e é tratado na sociedade 

atualmente ao nos dizer que “há um índice alarmante de jovens negros mortos 

principalmente pela polícia, confundidos, por que o negro hoje mesmo ele sendo um 

estudante, um trabalhador ele é confundido com um ladrão, um bandido. Assim afirma a 

professora Amélia, ao demonstrar seu temor pelo preconceito aos negros externado por 

parte de muitas pessoas. E é por isso que consideramos importante essa relação de 

conhecimentos, experiências entre professor (a) aluno (a),no intuito de uma 

aprendizagem que favoreça um auxílio tanto profissional quanto pessoal, contribuindo 

para um pensamento mais consciente sobre esses preconceitos tão comuns e por vezes 

normatizado em nossa sociedade. 

Dia a dia, tornamo-nos professores nas relações tecidas com cada um 
de nossos alunos no decorrer de toda a nossa vivência profissional. 

Também formamos novos professores e nos constituímos professoras-

formadoras nessa relação social. Assim, na fusão do trabalho com a 

própria vida, encontramos a difusão de produção do humano, 
renovada a cada geração e, de forma que compreendemos, vamos 

cumprindo o nosso papel e a nossa função social. (GODOY, 2009, 

p.47) 

Sendo assim, o trabalho com memórias autobiográficas é de extrema 

importância para que percebamos a necessidade de se trabalhar com as memórias 

biográficas, sabendo que como diz Godoy (2009, p. 47) “Nossa constituição como 

professores, no entanto, sempre aparece entrelaçada às experiências e aos embates da 

vida: o tempo marca a(s) história(s) de cada um de nós”. Pois percebemos que nos traz 

um rico conhecimento tanto do ponto de vista pessoal quanto cultural, sendo também 

essas memórias um objeto de compreensão sobre as identidades, uma vez que os papéis 
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de cada indivíduo no meio social são revividos, organizados e dessa forma, oferecem 

um instrumento de compreensão sobre si e sobre o Outro. 

Esses (re) conhecimentos, bases da cultura, surgem das inter-relações 

entre memória individual, coletiva e histórica – e entre as quais os 
sentidos ligados aos valores éticos, morais e jurídicos, princípios que 

regem e organizam a vida social, raiz de nossas identidades. 

(BRANDÃO, 2008, p.95). 

Portanto, percebemos a extrema importância de adquirirmos conhecimento de 

algum fator social através das narrativas de si, uma vez que Brandão (2008) compreende 

que através das histórias narradas das memórias autobiográficas, podemos interpretar e 

entender os modos de vida e projetos de trabalhos nessas trajetórias.  Pois estas 

narrativas estão carregadas de valores sociais, onde cada indivíduo se constrói nesse 

contexto como parte da sociedade, transformando e sendo transformado por ela. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados quantitativos evidenciados nesse mapeamento inicial revelam a 

presença negra no magistério em escolas públicas do alto-oeste potiguar, mesmo sendo 

uma presença significativa, há que se visibilidades a essas pessoas; desvelar os valores, 

e a importância que esses sujeitos assumem nesses espaços. Dessa forma, a 

autobiografia se constituiu potencializadora para o entendimento da construção dessas 

identidades culturais e sociais dessas professoras. 

Diante do exposto, podemos concluir que as trajetórias de vida de professoras 

negras revelam os muitos desafios enfrentados em seus processos de vida e trabalho. 

Desse modo, nessa análise foi possível identificar que as professoras negras, mesmo as 

qualificadas para a docência, se deparam com a discriminação no meio escolar, por 

parte dos/as próprios/as alunos/as. No entanto, a superação de preconceitos sofridos nas 

trajetórias de vida de muitas professoras é encarada de diferentes formas, que podem 

influenciar de maneira positiva ou negativa. 

Assim, podemos compreender através da trajetória de vida de Amélia, que o 

preconceito ainda se manifesta de forma bastante evidente em vários setores da vida 

social. Cabe a cada um e a todos buscar formas de superação desses preconceitos como 

forma de dá visibilidade a esses sujeitos, a sua cultura, no intuito de formar uma 

consciência crítica sobre os valores humanos e sociais do povo negro. 
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AÇÃO-REFLEXÃO-AÇÃO: APRENDENDO, POR MEIO DA PRÁTICA, A 

INTERVIR PEDAGOGICAMENTE. 

Renata Matos Coelho de Souza1 

Wdália Maria da Conceição Soares da Mota2 

Hostina Maria Ferreira do Nascimento3 

 

Resumo: 

Pretendemos discutir e abordar, no presente trabalho, experiências advindas de atividades 

desenvolvidas pela pesquisa intitulada “Formar em Ação: uma experiência de intervenção 

na prática pedagógica de escolas públicas, na perspectiva da troca de saberes 

emancipadora e da formação inicial e permanente de professores”, institucionalizada pelo 

Programa de Iniciação Científica – PIBIC, da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – UERN e financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq. Realizada entre 2014 e 2015, a pesquisa foi desenvolvida por 

integrantes do Programa de Educação Tutorial PET Pedagogia da Faculdade de Educação 

– FE/UERN, por meio da participação em práticas pedagógicas de duas escolas públicas 

do Município de Mossoró/RN, nos seguimentos de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental (1º ao 5º Ano) e numa sala isolada de Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

Ancoramos nossos estudos nos conceitos de professor pesquisador, diálogo e ação-

reflexão-ação, de Paulo Freire, nos reportando, principalmente, às obras Pedagogia do 

Oprimido (2005), com ênfase no terceiro capítulo: A dialogicidade – essência da 

educação como prática da liberdade, e Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à 

prática educativa (1996). A metodologia é qualitativa, fundamentada no diálogo e na 

problematização da realidade. Para produzir conhecimentos através da ação-reflexão-

ação, realizamos entrevistas para conhecer a realidade da escola, dos alunos e da 

comunidade e observação participante do trabalho pedagógico desenvolvido na sala de 

aula. As ações apresentadas neste trabalho contribuíram para nossa formação como 

docentes pesquisadoras e nos fizeram refletir acerca de como ocorre, na formação inicial 

e permanente do professor, a construção de conhecimentos sobre a ação educativa 

baseada no diálogo e na ação-reflexão-ação. 

  

                                                           
1 Discente do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – UERN. Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/UERN. 

Voluntária do Programa de Educação Tutorial – PET Pedagogia. Membro do Grupo de Extensão Diálogos 

em Paulo Freire e Educação Popular – LEFREIRE. E-mail: renatam.coelho@hotmail.com 

 
2 Discente do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande 

de Norte – UERN. Bolsista do Programa de Educação Tutorial – PET Pedagogia. Voluntária do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/UERN. Membro do Grupo de Extensão Diálogos 

em Paulo Freire e Educação Popular – LEFREIRE. E-mail: wdalya@hotmail.com 

 
3 Professora Doutora da Faculdade de Educação – FE, da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – UERN. Tutora do Programa de Educação Tutorial – PET Pedagogia. Coordenadora do Grupo de 

Extensão Diálogos em Paulo Freire e Educação Popular – LEFREIRE. Coordenadora da Pesquisa. 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 788

mailto:wdalya@hotmail.com


Palavras chave: Ação-reflexão-ação; Diálogo; Pesquisa Interventiva.  

 

O Programa de Educação Tutorial – PET (BRASIL, 2010) estabelece, para seu 

funcionamento, a realização de atividades que contemplem o ensino, a pesquisa e a 

extensão, contribuindo, deste modo, para uma formação que prepare seus participantes 

para os anseios da sociedade. 

No PET Pedagogia, da Faculdade de Educação – FE, da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte – UERN, embora os petianos se interessem bastante em participar 

de atividades de pesquisa, percebeu-se que nem sempre havia compatibilidade entre os 

horários dos grupos de pesquisa da FE/UERN e a programação do – PET. Ao mesmo 

tempo em que ocorriam essas controvérsias de horários, os petianos mostravam-se 

sedentos de conhecimentos práticos, pois necessitavam de uma aproximação com a 

escola, haja vista que a formação do Curso de Pedagogia é voltada principalmente para 

professores atuantes na escola. Para que tal situação mudasse, o Grupo elaborou o projeto 

que resultou na pesquisa aqui apresentada4.  

A pesquisa “Formar em Ação: uma experiência de intervenção na prática 

pedagógica de escolas públicas, na perspectiva da troca de saberes emancipadora e da 

formação inicial e permanente de professores” institucionalizada pelo Programa de 

Iniciação Científica – PIBIC/UERN, foi financiada pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. Teve início no ano de 2014 com 

finalização em 2015. Foi desenvolvida em escolas do Ensino Fundamental, da Educação 

Infantil e da Educação de Jovens e Adultos – EJA, todas localizadas no Município de 

Mossoró-RN. As atividades apresentadas neste artigo foram realizadas na Escola 

Municipal Dr. José Gonçalves (1º ao 5º Ano); Na Unidade de Educação Infantil Amélia 

Ferreira; e em uma sala isolada da EJA na comunidade rural de Gangorra. 

Para realizar o embasamento teórico, utilizamos especialmente o autor Paulo 

Freire, destacando seus apontamentos, principalmente os das obras Pedagogia do 

Oprimido (2005), publicado inicialmente em 1968, e Pedagogia da Autonomia: saberes 

                                                           
4 Participaram também desta pesquisa, como Grupo pesquisador, a alunas do PET Pedagogia/UERN: 

Francisca Geise Varela Costa; Karla Cristiane de Góis Lira; Márcia Francione Sena do Nascimento; 

Maria Regina de Almeida Lima; Thalita Juliana de Freitas Meneses; Vanessa Luana da Silva.  
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necessários à prática educativa, publicado em 1996. Na primeira obra, foi dada ênfase ao 

terceiro capítulo: A dialogicidade – essência da educação como prática da liberdade. 

A metodologia foi qualitativa, fundamentada no diálogo e na problematização da 

realidade realizada através da discussão coletiva sobre os temas relacionados às escolas 

campo de estudo. Para tanto, envolveu a observação participante das ações pedagógicas 

e o uso de entrevistas semiestruturadas. 

Realizamos, inicialmente, visitas semanais para conhecer os educadores, alunos e 

comunidade e fazermos levantamentos de dados, registros como fotografias e filmagens. 

O diálogo foi fundamental para a formação de questionamentos sobre a realidade 

vivenciada nas escolas. No segundo momento, partimos para a realização de entrevistas 

semiestruturadas com: gestores das escolas, coordenadores, professores, alunos, 

moradores das comunidades e, principalmente, com quem se sentia envolvido em 

contribuir com a pesquisa para conhecer com mais detalhes aquela realidade. A utilização 

destes instrumentais de levantamento de dados, consequentemente, contribuiu para nossa 

formação como pesquisadores. 

Nossos questionamentos iniciais foram: quais as características predominantes 

das escolas e das comunidades em seu entorno; como se constitui o ser professor e suas 

práticas; como acontecia a participação dos pais na vida escolar; quais os principais 

desafios enfrentados pelas escolas; e de que forma a observação participante na escola 

poderia contribuir para nossa formação. 

Nas entrevistas com a comunidade escolar, as respostas foram claras e objetivas. 

Já os moradores da comunidade tinham certo receio em conversar, como se o grupo fosse 

depois relatar algo, de certa forma, inusitado sobre suas vidas. Tranquilizamos os 

participantes explicando a intenção da pesquisa e que a entrevista seria realizada de forma 

voluntária e sigilosa.  

A intenção da pesquisa foi contribuir para a formação do professor pesquisador, 

relacionando o campo teórico-prático e, aproximando-nos, por meio do estudo da 

realidade da escola, dos professores, dos alunos e da comunidade local. Os conhecimentos 

adquiridos nos permitem, enquanto futuros pedagogos e pesquisadores, entender os 

aspectos da formação reflexiva sobre a ação pedagógica, ou seja, a ação-reflexão-ação. 

 

Formação do professor pesquisador: ação-reflexão-ação 
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Preocupados em nos proporcionar uma formação de qualidade, acreditando que 

esta não acontece distante da escola, compreendemos que somente as quatros paredes da 

sala aula na Universidade não nos oferecem a formação adequada para sermos professores 

pesquisadores. Por isso, na pesquisa, nos propusemos a vivenciar experiências em 

escolas, a fim de compreender os principais desafios enfrentados cotidianamente, do 

mesmo modo que, tentando perceber como realizar as atividades pedagógicas com 

criatividade, criticidade e prazer. 

Vimos, na pesquisa, a possibilidade de construir mutuamente mais 

conhecimentos. Tendo em vista que nas visitas às escolas não levamos teorias feitas e 

acabadas, assim como não encontramos práticas prontas. Mas que ambas são associadas 

e dialogam entre si. Pensando nisto, nos reportamos à ideia de Freire (2005, p. 79) quando 

ele afirma que “ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se 

educam entre si, mediatizados pelo mundo”.  

A horizontalidade da ação educativa, no contexto das experiências pedagógicas 

formais desenvolvidas especialmente nas escolas se prolonga na relação dialógica entre 

professor e aluno. A esse respeito, direcionamos nossa atenção para entender que:  

O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para 

pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu. Esta é a razão por 

que não é possível o diálogo entre os que querem a pronúncia do mundo e os 

que não querem; entre os que negam aos demais o direito de dizer a palavra e 

os que se acham negados deste direito. (FREIRE, 2005, p. 91) 

Na educação, é necessária essa aproximação com o outro para a construção do 

conhecimento. Freire (2005) destaca a importância do diálogo e ressalta que este é um 

exercício de amor e fé nos homens. Quando há esta relação de horizontalidade entre o 

professor e o aluno, ocorre o encontro da humildade e da solidariedade que permitem a 

atividade pedagógica do diálogo. 

Na formação inicial e continuada do professor, acreditamos que seria necessário 

construir coletivamente o aprendizado e atualização de práticas, visando melhorar o 

trabalho docente e os conteúdos ministrados. Assim, aprimoraria o processo em que seu 

trabalho se desenvolve, contribuindo para as experiências e vivências em sala de aula, 

preparando-o para refletir sobre suas ações. 

Com o intuito de realizar uma prática pedagógica efetiva, é necessário que o 

professor desenvolva a auto-observação, refletindo criticamente sobre seus atos. Quando 

ele reconhece seus acertos e erros torna-se um professor crítico e reflexivo de suas ações. 
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Freire (1996, p. 44) deixa isso claro: “Na formação permanente dos professores, o 

momento fundamental é a reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a 

prática que se pode melhorar a próxima prática.” Os saberes são construídos quando a 

ação e a reflexão acontecem ao mesmo tempo. Uma não é apenas consequência da outra. 

É, também, propulsora. O aprendizado da docência é construído com experiências, 

reflexões e ações. 

A ação-reflexão-ação é fundamental porque, enquanto sujeito social e histórico, 

produtor de conhecimentos sobre sua ação, é importante que o professor procure sempre 

o rigor metodológico e intelectual que lhe permita assimilar de forma crítica as situações 

desafiadoras de sua prática cotidiana e de sua formação.  

Fala-se hoje, com insistência, no professor pesquisador. No meu entender o 

que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de ser 

ou de atuar que se acrescente à de ensinar. Faz parte da natureza da prática 

docente a indagação, a busca, a pesquisa. O de que se precisa é que, em sua 

formação permanente, o professor se perceba e se assuma, porque professor, 

como pesquisador. (FREIRE, 1996, p. 32)  

Além da formação do professor pesquisador, o autor aponta também a dimensão 

humanista da cultura, resultado das experiências críticas e criativas. Compreender a 

cultura enquanto objeto de aprendizagem é considerar que as experiências dos sujeitos 

se complementam no aprender diário e no aprender fazendo. A dimensão humanista da 

cultura contempla a perspectiva da educação dialógica e dos círculos de cultura: 

Em lugar do professor, com tradições fortemente “doadoras” o Coordenador 

de Debates. Em lugar da aula discursiva, o diálogo. Em lugar do aluno passivo, 

o participante de grupo. Em lugar dos programas alienados, programação 

“reduzida e modificada” em unidades de aprendizado. (FREIRE, 2006, p. 111)  

As perspectivas da educação dialógica, problematizadora e emancipatória, da 

formação do professor pesquisador e dos educandos e educadores como sujeitos sociais 

e históricos formaram a base teórico-metodológica desta pesquisa. Nesta perspectiva, na 

interface entre o ensino, a pesquisa e a extensão, interagimos construindo conhecimentos 

sobre ensinar e aprender. 

 

A escola: espaço de produção de conhecimentos  

Quando pensamos em formação de professores, compreendemos que consiste em 

aprendizagens que vão sendo construídas continuamente, ou seja, são saberes que são 

concretizados na vivência, na dialogicidade. Estes por sua vez, nos permitem aprender e 
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ensinar, tanto aqueles que estamos na formação inicial, quanto os pedagogos com 

experiências práticas já consolidadas. 

O objetivo deste trabalho, conforme já anunciado, foi desenvolver uma 

experiência de intervenção na prática pedagógica de escolas públicas da Educação 

Infantil, do Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano) e da Educação de Jovens e Adultos, na 

perspectiva da troca de saberes emancipadora e da formação inicial e permanente de 

professores.  

A vivência nas escolas nos permitiu uma aproximação com os saberes do fazer. O 

dia-a-dia nos ajudou a conhecer seu funcionamento, assim como o contexto em que seus 

alunos estão inseridos. Aprendemos a importância de intervir na prática pedagógica de 

maneira respeitosa e humilde, pois na medida em que fomos aceitas como praticantes 

inexperientes, procuramos aprofundar nossos conhecimentos, intencionando uma maior 

contribuição para as escolas e acreditando que a teoria não se desassocia da prática. 

Nossa proposta partiu da necessidade do Grupo aprender a fazer a docência aliada 

à pesquisa, respeitando as escolas e as comunidades. Imbuídos desta intenção, realizamos 

a observação participante, auxiliando os professores em sala de aula, aprendendo com 

eles e em sua ausência, seguindo seu ritmo para evitarmos a ansiedade dos alunos. 

A nossa filosofia era ampliar o que estávamos aprendemos na universidade através 

da relação entre teoria e prática, abertas a novas possibilidades de aprendizado. Neste 

sentido, fizemos muitos questionamentos sobre se estávamos seguras de seguir o caminho 

correto do aprendizado porque o Grupo estava aprendendo a ser professor-pesquisador 

ainda na formação inicial. Para Sacristán: 

A prática é entendida como a atividade dirigida a fins conscientes, como ação 

transformadora de uma realidade; como atividade social historicamente 

condicionada, dirigida à transformação do mundo; como a razão que 

fundamenta nossos conhecimentos. A prática pedagógica, entendida como 

uma práxis, envolve a dialética entre o conhecimento e a ação com o objetivo 

de conseguir um fim, buscando uma transformação cuja capacidade de mudar 

o mundo reside na possibilidade de transformar os outros. (SACRISTÁN, 

1999, p. 28) 

Quando fazíamos as nossas ações de observação participante, como alunas da 

formação inicial, conhecendo o campo da pesquisa, aprendíamos com as aulas dos 

docentes experientes, respeitando suas práticas e técnicas aplicadas. O principal desafio 

que enfrentamos foi ajudar a comunidade escolar a compreender a proposta da pesquisa, 

pois necessitávamos de tempo para o cuidadoso estudo da realidade da escola e da 

comunidade, antes de pôr em prática as atividades de intervenção.  
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As primeiras visitas se destinaram a explicar as intenções do Projeto e convencer 

as escolas a receberem o Grupo. Em entrevistas, as equipes pedagógicas relataram o 

funcionamento das instituições e as principais necessidades de professores e alunos.  

Na Escola Municipal Dr. José Gonçalves, a principal solicitação foi quanto à 

colaboração nas atividades de superação das dificuldades dos alunos em séries e matérias 

específicas (Leitura, Escrita e Matemática básica). Umas das atividades realizadas foi 

explicar à comunidade escolar a proposta da pesquisa, pois precisávamos de tempo para 

estudarmos a realidade da escola e a comunidade para a realização das intervenções. 

Realizamos entrevistas semiestruturadas com a gestora, professores, alunos e pais de 

alunos para conhecer a realidade da escola.  

A realização das ações solicitadas não pôde se concretizar satisfatoriamente em 

virtude da dificuldade de deslocamento até a localidade rural em que se encontra a escola, 

o que impediu a presença constante na sala de aula e a realização sistemática do 

acompanhamento e mediação da ampliação dos conhecimentos. 

Na Unidade de Educação Infantil Amélia Ferreira, o desafio inicial dizia respeito 

à socialização de crianças que estão sob a guarda da justiça. Para entendermos, 

enfrentarmos este desafio e tentarmos colaborar com as ações educativas, nos debruçamos 

sobre a teoria.   

Assim, compreendemos que a criança caracteriza-se como um sujeito social e 

histórico, não sendo dessa forma uma tabula rasa, mas um sujeito que possui a 

capacidade de interagir com o meio em que vive e com o outro. Nesse processo de 

interação, a criança tanto influencia como é influenciada de forma dinâmica e contínua 

tanto pela família quanto por outras instituições, entre elas a escola, tal como enfatiza o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI: “Sujeito social e 

histórico, profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também 

o marca; a criança tem na família um ponto de referência fundamental, apesar de 

interagir, sofrer influências e influenciar outras instituições sociais” (BRASIL, 1998, p. 

21). 

Neste sentido, o processo de aprendizagem da criança tem início desde o seu 

nascimento, por meio das interações com os sujeitos ao seu redor. É no convívio familiar 

e social que a criança vai construindo sua identidade, autonomia, assim como os valores 

éticos e morais. Desse modo, a educação infantil tem início antes da inserção da criança 
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no ambiente escolar. E os conhecimentos construídos fora da escola devem ser o ponto 

de partida para o trabalho pedagógico que considere alunos e professores como sujeitos 

sociais e históricos. 

 

Nas interações cotidianas fomos entendendo que as educadoras necessitavam não 

só de ajuda, de inovações que se juntassem aos seus “saberes da experiência feitos” (Cf 

FREIRE, 1996), mas, até mesmo, de quem as escutasse em seus desabafos. 

Percebemos que somente após certo tempo, as professoras e a gestora passaram a 

contar de fato conosco, a compartilhar suas ideias e nos inserir em algumas atividades da 

instituição. A gestora, inclusive solicitou que fizéssemos a ornamentação dos murais, nos 

deixando livres para criarmos, o que nos deixou bastante alegres pelo fato de significar 

certa confiança por parte da mesma.  

Percebemos também que as professoras começaram a dialogar mais conosco, 

solicitar nossa ajuda na realização das atividades em sala, e em alguns momentos até nos 

deixaram sozinhas na sala de aula enquanto elas resolviam outras questões. Contudo, é 

importante salientar que a dinâmica da cultura escolar que levava a mudanças no 

planejamento das aulas era algo que nos desequilibrava, haja vista que comprometia a 

realização de algumas atividades pensadas por nós e exigia que repensássemos nossas 

ações até mesmo de forma imediata. Pouco a pouco, passamos a entender o que significa 

a ação-reflexão-ação. 

Na sala isolada de Educação de Jovens e Adultos (EJA) localizada na comunidade 

de Gangorra, a principal dificuldade dizia respeito a não continuidade das turmas que 

funcionam com mais frequência quando da existência de Programas como é o caso do 

Mais Educação, funcionando durante a vigência da pesquisa. Embora as visitas tenham 

sido escadas devido à mesma dificuldade apontada com relação à escola de Ensino 

Fundamental, realizamos atividades utilizando o lúdico como forma de interação com os 

sujeitos que cursam a EJA, pois entendemos que a ludicidade é uma necessidade do ser 

humano em qualquer idade e não pode ser vista apenas como diversão. Usando a 

estratégia de jogos, abordamos elementos que fazem parte da realidade e dos desafios 

cotidianos dos sujeitos da EJA, procurando dialogar de forma epistemologicamente 

horizontal com aqueles sujeitos, colocando os elementos do jogo como questões 

norteadoras. 
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Realizamos ainda, em parceria com o Grupo de Extensão Diálogos em Paulo Freire e 

Educação Popular – LEFREIRE, contando com colaboração do Programa de Educação 

Tutorial PET Pedagogia/UERN e alunas do Curso, uma atividade que objetivou conhecer 

os saberes oriundos das experiências cotidianas de trabalhadores com baixa 

escolarização, especialmente Funcionários da Faculdade de Educação. O encontro teve 

como intuito aproximar memórias e saberes construídos ao longo da vida escolar dos 

participantes.  

Foi feito um círculo para envolver todos no diálogo. Quem se sentiu à vontade, 

relatou de forma resumida sua história e vivências desde da infância até a fase adulta. 

Todos conversaram sobre a importância e a necessidade de estudar. Foi uma tarde de 

emoção porque quando revivemos o nosso processo de aprendizados, dificuldades e os 

motivos que levam muitos a deixar os estudos, vem à lembrança a percepção da 

necessidade de continuar estudando para se manter no mercado de trabalho.  

 

Considerações gerais 

As experiências obtidas na realização desta pesquisa foram importantes, pois a 

convivência serviu para nos encorajar e ajudar a descobrir o que é ser professor, tendo 

uma visão mais ampliada e real da escola pública, tirando nossos conceitos “oprimidos”. 

Compreendemos que os professores das escolas participantes carregam saberes, 

conceitos, metodologias construídas ao longo de suas carreiras profissionais que não 

podem ser ignorados. Assim, entendemos que é necessário que ambas as partes, 

Universidade e escolas, estejam abertas para as oportunidades de construção coletiva do 

saber sobre a ação docente. 

 A ação-reflexão-ação serviu para compreendermos sobre como podemos 

contribuir novos aprendizados e aperfeiçoamento de práticas pedagógicas. Éramos, 

muitas vezes, questionadas pela nossa escolha profissional, por causa da sua 

desvalorização social e financeira. Passamos a conhecer e reconhecer o conceito de escola 

e sala de aula e, mais ainda, o valor do aprendizado. Porque à medida que os educadores 

e educandos interagem, ocorre o aprendizado e se adquirem os conhecimentos. Temos a 

intenção de continuar a pesquisa porque contribuirá para nossa formação docente, 

principalmente pela possibilidade de contribuir para a constituição de uma sociedade do 

diálogo.   
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Esta pesquisa, além de colaborar para que o PET Pedagogia mantenha os três eixos 

que norteiam o Programa – o ensino, a pesquisa e a extensão, ainda corrobora com as 

demais atividades que o Grupo realiza, por meio da aproximação com o Grupo de 

Extensão Diálogos em Paulo Freire e Educação Popular – LEFREIRE, promovendo o 

aprofundamento teórico, assim como eventos e ações contando com a participação de 

professores e alunos do Curso de Pedagogia da UERN, de professores participantes do 

campo da pesquisa e demais interessados. Procuramos, assim, cada vez mais ultrapassar 

os muros supostamente protetores da Universidade e viver a ação-reflexão-ação sobre a 

realidade que Paulo Freire nos ensina. 
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AS PÁGINAS DA COLEÇÃO MOSSOROENSE: NOTAS PARA UMA HISTÓRIA DO 

LIVRO E DA LEITURA EM MOSSORÓ. 

Francisco Dantas Souza Neto1 

Orientador: Prof. Dr. Fabiano Mendes – DHi-UERN 

 

RESUMO: O presente texto procura pensar sobre a trajetória da Coleção Mossoroense, editora 

criada no ano de 1949 por Jerônimo Vingt-un Rosado Maia. Para tanto, a perspectiva adotada 

foi a da História do livro e da leitura, que assim como expressa Robert Darnton nas páginas de 

O Beijo de Lamourette, oferece uma dimensão histórica aos meios de comunicação. Ou seja, o 

objetivo é pensar sobre os processos de leitura da Coleção em Mossoró e sua recepção em 

alguns meios, sobre a formação da editora e da sua construção literária ao longo do tempo. Com 

isso, atentamos para uma necessidade de entender os papeis das produções da coleção e assim 

tentar traçar o início do que poderia ser uma mobilidade literária na cidade de Mossoró. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Livros. Comunicação. Coleção Mossoroense. 

  

 

INTRODUÇÃO 

Em Fahrenheit 4512, romance distópico publicado em 1953, o autor Ray Bradbury criou 

uma sociedade na qual a posse de livros é considerada ilegal, e quando encontrados são, 

ironicamente, queimados pelos bombeiros. Os indivíduos que optaram pelo refúgio 

desenvolveram técnicas capazes de memorizar uma série de livros, todo o seu amplo conteúdo, 

cada pequena palavra, e assim perpetuar essas memórias para as próximas gerações, isso até 

que o livro seja novamente autorizado e essas memórias possam ser transcritas. Bradbury 

escreveu essa obra no início da Guerra Fria, e, assim como consta no posfácio, tentou expor seu 

apreço por livros e bibliotecas. Mas o autor acabou por, também, realizar uma crítica à 

sociedade americana hedonista de seu tempo e à supressão do pensamento reflexivo. Por esse 

exemplo inicial, mesmo que proveniente de uma obra de ficção científica, ainda assim podemos 

apreender sobre o papel do livro na construção cultural e social de um espaço determinado. 

Assim, entendemos o livro, bem como os processos de leitura, como partes do sistema 

comunicacional de uma sociedade. Nesse ponto, o historiador norte-americano Robert Darnton 

nos alerta que "os meios de comunicação possuem uma história, mas que os historiadores a 

negligenciam"3. Além da evidente autocrítica, o trecho serve para salientar o quão significante 

                                                 
1 Discente da Licenciatura em História na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Bolsista do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, sob orientação do Profº Dr. Francisco Fabiano 

de Freitas Mendes. 
2 BRADBURY, Ray. Fahrenheit 451. São Paulo. 2. ed. Globo, 2012. 
3 DARNTON, Robert. O Beijo de Lamourette: mídia, cultura e revolução. São Paulo: Companhia das Letras, 

2010. 
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a pesquisa sobre os meios de comunicação (televisão, cinema, música, rádio, e o próprio livro) 

podem ser úteis para o alargamento do campo da História, dando a ver uma leitura na maneira 

como os homens se apropriam das linguagens que conflitam no seu cotidiano e, a partir disso, 

de como representam a si e ao outro. No caso especifico do livro e do seu caráter plural, 

destacamos ainda o seguinte apontamento de Darnton: 

 
A leitura não se desenvolveu em uma só direção, a extensão. Assumiu muitas formas 

diferentes entre diferentes grupos sociais em diferentes épocas. Homens e mulheres 

leram para salvar suas almas, para melhorar seu comportamento, para consertar suas 

máquinas, para seduzir seus enamorados, para tomar conhecimento dos 

acontecimentos de seu tempo, e ainda simplesmente para se divertir.4 

 

Por essas breves linhas, intentamos que a Coleção Mossoroense se insere nesse quadro 

comunicacional, por uma perspectiva da história do livro e da leitura. Criada por Jerônimo 

Vingt-un Rosado Maia, em 1949, a coleção é considerada o maior apanhado de títulos 

publicados no país, tratando basicamente de temas relacionados ao Estado do Rio Grande do 

Norte, mais precisamente centrado na cidade de Mossoró5. Temáticas sobre a seca e o campo 

da agricultura, por exemplo, são recorrentes nas publicações da coleção. 

Destarte, a Coleção Mossoroense, além de compor uma página de suma importância 

para a construção cultura da urbe a qual se insere, se mostra como uma ferramenta para o 

conhecimento sobre os espaços da cidade, da maneira como ela se representa, ou seja, de como 

compõe o quadro do “país de Mossoró”: nas maneiras como uma editora, seu mentor Vingt-Un 

Rosado, os escritores e seus textos (os livros) desenvolveram caminhos para pensar sobre 

Mossoró e sobre sua autonomia diante outras regiões. 

Com esses fatores em campo, o presente texto delineia alguns objetivos a serem 

explorados: procurar tratar a editora Coleção Mossoroense por uma perspectiva 

comunicacional, ligando-a a uma História da leitura em Mossoró. Por esse sentido, procura-se 

questionar, mesmo com os entraves presentes para quem pesquisa sobre a história do livro, 

como se deu a leitura das obras publicadas pela coleção ao longo do tempo, ou seja, sua 

recepção pela população e por outros intelectuais (jornalistas, escritores), criando novas 

relações sociais através do livro. Nessa mesma linha, podemos questionar a coleção enquanto 

um processo literário de longa data, com suas mudanças internas e externas.  

                                                 
4 DARNTON, Robert. História da Leitura. In: Burke, Peter (org). A Escrita da História: Novas Perspectivas: São 

Paulo: Editora Unesp, 2011. 
5 Ao longo de sua trajetória, a Coleção Mossoroense dividiu suas obras  em 10 séries, de “A” a “J”, sendo 

distribuídos da seguinte forma: A: Folhetos de grande formato; B: Plaquetas; C: Livros; D: Cordéis; E: periódicos; 

F: Memorial dos Mossoroenses; G: Falas e Relatórios do Presidente da Província do RN; H: Cadernos de Areia 

Branca; I: Cadernos de Carnaúba dos Dantas; J: Ruas e Patronos de Mossoró. 
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 Para tanto, faz-se necessário problematizar a escrita de intelectuais que se debruçaram 

sobre a própria trajetória da Coleção Mossoroense, tendo algumas edições da série B, as 

plaquetas, como fonte inicial para entender questões de recepção da editora, a imagem de Vingt-

un, e o declínio das publicações e da própria Fundação Vingt-un Rosado. Essas questões 

perfazem algumas das minhas inquietações sobre a formação da editora, bem como seu 

“declínio” no campo social e até mesmo na esfera da leitura da cidade de Mossoró. 

A leitura de obras de historiadores como Roger Chartier e Robert Darnton se fazem 

necessárias para entender o campo da história do livro. Mesmo que com perspectivas diferentes, 

suas pesquisas perfazem a base para os estudos sobre os processos de leitura. A obra do inglês 

Raymond Williams também se mostra de suma importância, uma vez que há em seus escritos 

o debate sobre produtos culturais. Por fim, ainda como base, temos os textos da historiadora 

Paula Rejane Fernandes, que desenvolve pesquisas sobre a maneira como a Coleção 

Mossoroense edificou o imaginário sobre o seu criador. 

 

 

OS TEMPOS DA COLEÇÃO MOSSOROENSE 

A expressão “país de Mossoró” é atribuída ao criador da coleção, Jerônimo Vingt-un 

Rosado Maia. Assim, a frase exalta Mossoró enquanto “terra da liberdade, da resistência e do 

conhecimento”, num exercício de autonomia na construção duma imagem que destacasse a 

cidade de diante outras regiões, que produzisse a urbe enquanto “nação”. Dessa forma, ao longo 

do tempo, muito se produziu sobre essa imagem, e diferentes linguagens foram utilizadas para 

reforçar essa identidade de Mossoró (o teatro, as festas cívicas, para citar alguns exemplos), 

não apenas para construir esta esfera da cultura mossoroense, mas também para atender aos 

anseios de jogos políticos e das forças estabelecidas.  

Escrever sobre a trajetória da Coleção Mossoroense mostra-se de suma importância para 

entender a construção histórica de Mossoró, principalmente a partir da segunda metade do 

século XX. A coleção nasce da “estruturação da Biblioteca Municipal da cidade de Mossoró, 

pelos idos de 1948, associado ao idealismo do professor Vingt-Un [...]”6 

Em primeiro momento, a coleção teve o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mossoró, 

durante o período que vai de sua criação até o ano de 1973. De acordo com uma plaqueta escrita 

por Jerônimo Vingt-um Rosado Maia Neto, em agosto de 2002, durante esse primeiro tempo 

foram editados 293 títulos. No segundo momento, sob operação da ESAM (Escola Superior de 

                                                 
6 COELHO, Joana D’Arc Fernandes. A Coleção Mossoroense – Fragmentos de Sua História. Fundação 

Guimarães Duque. (Coleção Mossoroense, Série “B”, Nº 2490. 2003). 
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Agricultura de Mossoró) junto com a Fundação Guimarães Duque, foram editados 1.888, isso 

entre 1974 a 1994. Sob esse episódio em particular, ele escreveu a seguinte passagem, o que 

não deixa de ser uma leitura sobre a forma de condução dos interesses de seu avô: 

 

Quando viajava a serviço da ESAM, meu avô sempre fazia uma caçada em busca de 

recurso para publicar livros. Além de defender os muitos interesses da Escola. O mais 

longo ‘chá de cadeira’ foi o que lhe deu Djalma Nina Rodrigues, chefe de gabinete do 

INCRA, ‘chá de cadeira’ que durou 06 horas, mas naquele dia, ele semeou uma 

amizade com o presidente Lourenço Vieira da Silva, que carreou para a escola de 

Mossoró tantos benefícios.7 

 

O que podemos chamar de “terceiro tempo” da coleção, teve início sob o comando da 

Fundação Vingt-un Rosado, que corresponde os anos de 1995 à 2002, com 1.454 títulos 

editados.  

Os diferentes escritores reunidos por Vingt-un durante esse quadro temporal reforçaram 

o sentido de expressões criadoras de uma identidade cultural para Mossoró, mas através de seus 

livros. Entendemos então que o texto, e a sua consequente leitura, são assim apreciados e 

ressignificados por diferentes sujeitos no tempo, não estando dissociados das relações de poder. 

As publicações da Coleção Mossoroense perfazem assim os interesses de um grupo, o que 

certamente modifica a relação que o escritor e sua obra desenvolvem com o leitor e com a sua 

concepção dos espaços que o cercam.  

Nesse sentido, a coleção aqui tratada é um elemento que configura e reconfigura as 

representações sobre Mossoró. Suas produções literárias possibilitam o olhar para a criação de 

uma espécie de “individualização” da cidade. Sobre essa questão, parece pertinente, em 

primeiro lugar, as palavras da historiadora Sandra Jatahy Pesavento (1945 – 2009): 

 

[...] Uma cidade se individualiza com relação às outras, ela personifica atitudes e 

modos de existir, dos homens e do meio ambiente, transformando-se no tempo, 

alterando a superfície do seu espaço, mas, apesar de todas as transformações que, 

inexoravelmente sofre, uma cidade deve encontrar seus deuses.8 

 

De tal forma, a Coleção Mossoroense ajudou a reforçar os mitos acerca de Mossoró e 

sua história, empreendendo um reforço na imagem de “capital da cultura”, individualizando-a 

e expandindo a influência para as regiões vizinhas. Nessa esfera, devemos entender que os 

livros também pode ser tomados como mecanismos criadores de estratégias, palavras impressas 

                                                 
7 ROSADO, Jerônimo Vingt-um. Três tempos da Coleção Mossoroense. Fundação Guimarães Duque. (Coleção 

Mossoroense, Série “B”, Nº: 2166, Agosto de 2002). 
8 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Cidades Visíveis, Cidades Sensíveis, Cidades Imaginárias. Revista Brasileira de 

História. São Paulo, ANPUH, vol. 27. n. 53, Jan-jun., 2007. 
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que constroem símbolos, que recebidas de maneira acrítica torna o processo de um grupo 

dominante mais silencioso e, assim, mais efetivo.  

Contudo, mesmo com a ideia de individualização do espaço mossoroense em relação a 

outras regiões, ainda podemos pensar que a coleção foi responsável por criar um circuito 

comunicacional de leitura em Mossoró. Assim, seguindo as palavras de Raymond Williams, 

“os meios de comunicação são, eles mesmos, meios de produção.”9 Ou seja, “são sempre social 

e materialmente produzidos e, obviamente, reproduzidos”10.  

Entender esse ponto é assim fundamental para o estudo sobre as formações dos grupos 

que conduzem esse círculo. Há regimentos internos, particularidades e formas de se comunicar 

com a sociedade que não escapam a uma organização a uma editora como a Coleção 

Mossoroense e a um tipo de instituição formal como a Fundação Vingt-Un Rosado. Estas 

questões perpassam também sobre a complexidade e os conflitos de sua formação literária com 

relação à Mossoró. Ainda nas palavras de Williams: 

 

[...] os grupos especializados são os únicos que se ajustam facilmente na categoria 

familiar de sociedade aberta ou plural. Esses grupos podem, adequadamente, ser 

descritos em termos de associação livre no seio de uma diversidade cultural aceita de 

maneira geral, muito embora se deva registrar que, mesmo aqui, em muitos casos, a 

diversidade é instituída por essas iniciativas, mais do que preparadas para elas, e que, 

nos casos de determinados ramos de uma arte, as iniciativas frequentemente implicam 

algum conflito local significativo.11 

 

Entendemos que a Coleção Mossoroense não está dissociada das relações sócias de 

produção, constituindo uma forma de trabalho humano no tempo, com suas modificações 

internas e externas, especificamente submetida à três instituições diferentes em sua trajetória e, 

portanto, produzindo – quantitativa e qualitativamente - de maneira diferenciada. A coleção, 

enquanto uma instituição de obras diversas separadas por diferentes séries, é assim um meio de 

não apenas destacar as conquistas de Mossoró, mas de estabelecer um vínculo, uma conexão 

com os leitores e entre eles para com o seu lugar. Essas práticas dão a ver uma leitura sobre os 

modos de recepção das obras, de como elas eram pensadas em seu momento de publicação e a 

uma dinâmica interpretativa durante o tempo feita por diferentes sujeitos.  

Os estudos sobre os processos de recepção tornam-se, nesse contexto, essenciais para 

entender a Coleção Mossoroense como não apenas uma complexa organização de livros, mas 

como um meio de comunicação, e, portanto, com uma dimensão histórica. Os textos da coleção, 

além do objetivo cultural edificado por seu criador, tem claros objetivos políticos, atingindo 

                                                 
9 WILLIAMS, Raymond. Cultura e Materialismo. São Paulo: Editora UNESP, 2011. 
10 Idem. p. 69. 
11 WILLIAMS, Raymond. Cultura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 
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diferentes públicos e certamente produzindo outras formas de mobilidade literária em uma 

cultura dita popular, leituras estas passíveis de diferentes modos de registros. Nas palavras de 

Roger Chartier: 

 

[...] é preciso, portanto, reconhecer a tensão importante entre as intenções explícitas 

ou implícitas, que levam a propor um texto a leitores numerosos e as formas de 

recepção deste texto, que se estendem, frequentemente, a registros completamente 

diferentes.12 

 

Para esclarecer um pouco algumas dessas questões já propostas, temos uma plaqueta 

escrito por América Rosado, intitulada Repercussões da Coleção Mossoroense, de 1995. A 

plaqueta apresenta alguns comentários que se mostram de suma importância para compreender 

a coleção em seu próprio espaço, Mossoró, mas também suas repercussões em Natal e em outros 

territórios do país, ou seja, de como fora recebida por alguns escritores e intelectuais e a relação 

destes com Vingt-Un Rosado. Em seu escrito, ela destaca que a coleção editou livros de 

interesse nacional, sendo seus títulos bem procurados pelas universidades brasileiras. 

 Entre os depoimentos abarcados por América Rosado, destaca-se o de Jaime Hipólito 

Dantas, jornalista e escritor, que fora um dos primeiros nomes publicados pela Coleção: 

 

É de ver que com pouco essa fauna editorial emplacará seus 41 anos de existência e 

ninguém dirá que não seja algo de espantar em termos já nem se diga de Mossoró ou 

de Nordeste, mas até de Brasil. E mais digno de nota ainda é que quem deu início a 

essa luta há 37 anos é o mesmo herói que a frente dela o encontra e que não é outro 

senão Vingt-Un Rosado (O Poti, 01.06.1986)13 

 

O fragmento em destaque nos remete a uma percepção sobre o nível de alcance da 

Coleção Mossoroense, além heroicizar seu mentor. É relevante notar nessa plaqueta que, 

mesmo prestando uma identidade cultural para Mossoró, de individualizar a urbe diante de 

outras regiões, os escritos da coleção foram também cooptados por leitores diversos fora de 

Mossoró, assumindo uma posição plural e estabelecendo uma comunicação, um certo vínculo 

por assim dizer, que poderia conflitar e/ou complementar os estudos em outros locais.14 Nesse 

                                                 
12 CHARTIER, Roger. Cultura Popular: revisitando um conceito historiográfico. Revista Estudos Culturais, Rio 

de Janeiro, Vol 8, nº 16, 1995, p. 179-192 
13 ROSADO, América. As Repercussões da Coleção Mossoroense. ETFRN/UNED de Mossoró (Coleção 

Mossoroense, Série “B”, Nº 1291, Agosto de 1995). 
14 A presença da Coleção Mossoroense na 11ª Bienal Internacional do Livro, realizada em São Paulo no ano de 

1990, também elucida uma vontade de seus organizadores de mostrar essas produções em outros locais. De acordo 

com Paulo Medeiros Gastão, a missão “seria levar a Coleção Mossoroense para ser exposta e divulgada da forma 

mais abrangente que poderíamos conceber. A coragem estava acima de nossas possibilidades” (Série “B” – 

Número 824 – Ano: 1990). Uma narrativa quase idílica, digamos... 
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ponto, ainda é pertinente a proposição do geografo brasileiro Aziz Nacib Ab’Saber, de que a 

coleção é uma referência no estudo sobre as secas no Nordeste. 

Seguindo essa linha, ainda na mesma plaqueta escrita por América Rosado, temos o 

seguinte comentário de Raimundo Nunes, datado de 1985: 

 

Fato inédito na história editorial brasileira: Sem dotações orçamentárias regulares, 

sem fundos de destinação específica, sem qualquer outra forma de financiamento ou 

doação disciplinada em lei ou regulamento, Vingt-Un comanda uma fabulosa massa 

de publicações. Já se aproximando de oitocentos títulos editados, disseminando 

cultura regional. A ‘Coleção Mossoroense’ e a ‘Fundação Guimarães Duque’ que 

dirige com a proficiência do mestre, a probidade do justo, a obstinação do idealista, 

atestam a portentosa tarefa realizada e ao mesmo tempo inconclusa, porque sua 

pertinência não respeita obstáculos e seu ideário desconhece fronteiras.15 

As linhas anteriores se referem ao que podemos chamar de um segundo tempo da 

coleção, mas dá a ver um certo caráter “todo poderoso” do texto, como diz Chartier. Possibilita 

uma leitura externa sobre o seu contexto de inserção. No caso específico da Coleção 

Mossoroense, em muitos casos o número das edições foi reduzido e os poucos títulos foram 

editados mesmo com a ausência de adequações financeiras para tal intento, como pode ser visto 

mais recentemente com os diversos problemas estruturais da Fundação Vingt-Un Rosado e o 

descaso do poder público.16  

A coleção tornou-se, assim, ainda mais fragmentada em seu próprio lugar de origem. 

Por consequência, interpretamos que ocorreu uma decadência, apesar de não predominante, em 

termos de uma cultura do livro e da leitura em Mossoró, e documentos com importante valor 

histórico e literário para a região são por vezes pouco conhecidos, seja por falhas dos poderes 

locais quanto da própria população em uma procura de entender sua formação.  

Seguindo essa ideia, temos o escrito do jornalista Dorian Jorge Freire (1933 – 2005), 

publicado originalmente em 1994 através do jornal Gazeta do Oeste, e posteriormente em 

formato de plaqueta com o título A Morte da Coleção Mossoroense, em 1997. Nele, tece um 

comentário sobre o discurso de Vingt-Un para a XX Noite da Cultura de Mossoró: 

 

Mataram aos poucos e muitos a cultura, segundo Vingt-Un. Executaram o Museu da 

Memória para que fosse tudo esquecido. Depois atingiram com a metralhadora 

giratória a notável Coleção Mossoroense, retirando-lhe o papel. Botaram na rua as 

Academias Mossoroenses de Letras e Norte-riograndense de Ciências e a União 

Brasileira de Escritores – e fez-se ouvir a frase nazista: ‘quanto eu ouço a palavra 

cultura, saco logo meu revólver’. Acéfala a Fundação Guimarães Duque, que não é 

bom homenagear cabeças. Apelou-se inultilmente para os governos municipal e 

estadual, para o irmão de Dix-Sept aqui, ali para o filho de Otto e neto de Felipe 

Guerra. Inutilmente... Nem a comunidade da cultura, a inteligência, respondeu ao 

                                                 
15

ROSADO, América. As Repercussões da Coleção Mossoroense. ETFRN/UNED de Mossoró (Coleção 

Mossoroense, Série “B”, Nº 1291, Agosto de 1995). 
16 É necessário explicar que boa parte do acervo da Coleção Mossoroense está hoje alocada no Museu Municipal 

Lauro da Escócia. 
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ultraje. Preferiu encolher-se e ficar com sua indiganaçãozinha escondida. Cadê o 

protesto das duas Academias, do ICOP, da Universidade, nada, necas. ‘A Morte da 

Coleção Mossoroense não comoveu Mossoró’. Sequer foi sabida por Mossoró. Assim 

termina uma obra que surpreendia os povos civilizados.17 

 

Interpretamos que o relato demonstra a insatisfação com as instituições na maneira de 

condução do campo cultural mossoroense. Porém, não devemos deixar em branco o radicalismo 

e um romantismo caracteristicamente exacerbado, até mesmo pelo uso do termo “morte”, o que 

seria até mesmo um descredito ao poder de circulação dos livros, como se os produtos culturais 

não passassem por diferentes formas ao longo do tempo. E afinal, quem são esses “povos 

civilizados” de que fala? 

Já em janeiro de 2001, Caio Cezar Munis publica o texto Coleção Mossoroense: é hora 

de parar?, no qual destaca a trajetória de Vingt-Un à frente da coleção, delegando culpabilidade 

à população de Mossoró, aos intelectuais e os homens da cultura que não valorizam os livros 

de sua terra, o povo que não sabe reconhecer os seus heróis. Aqui, interpreta-se que sua narrativa 

consegue ser um pouco mais radical que a apresentada anteriormente, mas ainda assim de suma 

pertinência na análise de como os escritores e outras pessoas por trás da coleção pensavam sua 

relação com a cidade. Sobre essa “hora de parar”, destacamos a seguinte parte: 

 

É assim, às vezes, que vejo a luta do professor Vingt-un Rosado à frente da sua 

Coleção Mossoroense, essa que tem repercussão nacional e internacional, que é 

reconhecida por alguns veículos do centro-sul do País, mas que muitos mossoroenses 

tentam convencer-me de que nem sabem que existe. 

 

Não saber da existência da Coleção Mossoroense, em Mossoró, é não saber que esta 

é a maior coleção de títulos publicados no Brasil (mais de 3000 publicações), é ignorar 

que mais de 1200 escritores têm seus trabalhos publicados bem aqui, embaixo dos 

seus narizes. É, em suma, virar as costas para a sua própria cultura, e isso é 

inadmissível.18 

Não deixa de ser um paradoxo interessante no que corresponde à esfera cultural, com 

mais precisão aos processos de leitura. Os livros, ao menos de acordo com a fala do Caio César 

Muniz durante aquele período, são bem mais reconhecidos fora de Mossoró. Evidente que é um 

escrito também romantizado, exaltando a imagem de Vingt-Un, aqui caracterizado como maior 

que a cidade.19 Mas atentamos que a coleção aqui estudada pode ser lida como uma das 

responsáveis por cunhar a ideia de Mossoró enquanto um “país”, por prestar a uma 

individualização que, também paradoxalmente, a comunica para outros espaços vizinhos. Os 

                                                 
17 FREIRE, Dorian Jorge. A Morte da Coleção Mossoroense. Fundação Vingt-Un Rosado. (Coleção 

Mossoroense, Série “B”, Nº 1422, Setembro de 1997). 
18 MUNIZ, Caio César. Coleção Mossoroense: É Hora de Parar? Fundação Vingt-Un Rosado. (Coleção 

Mossoroense, Série “B”, Nº 1911, Janeiro de 2001). 
19 O que reforça a imagem de “mecena”, como consta na plaqueta de América Rosado. 
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entraves em sua produção evidenciam o esquecimento não dos heróis, mas de escritos que 

auxiliaram na formação cultural do espaço. 

Mas de uma forma ou de outra, devemos dizer que os livros sobrevivem. Os mais 

diversos escritos são deslocados de seu lugar, e sua materialidade20 carrega um poder de 

convencimento capaz de produzir outros discursos e modificar o arranjo de sociabilidades 

determinadas. São sempre partilhados, dando a ver um conflito entre estratégias literárias que 

perfaz um circuito complexo de escritores, editores e leitores. Assim, novamente recorremos à 

Chartier, quando o historiador francês nos diz que “o que é necessário reconhecer são as 

circulações fluidas, as práticas partilhadas que atravessam os horizontes sociais”.21 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, a trajetória da Coleção Mossoroense se insere nesse breve quadro discutido nas 

páginas anteriores.  Suas publicações criaram um circuito comunicacional que não apenas foi 

responsável por distribuir a imagem do “país de Mossoró”, individualizando a cidade, mas 

também de comunicar essa esfera cultural para outros locais. Vingt-Un, o mentor ou “mecena”, 

como chamado por América Rosado, foi o principal articulador desses textos, num exercício 

que também tinha claras proporções políticas e ideológicas.  

Dessa maneira, procurou-se pensar como a editora fora recebida ao longo de seus três 

tempos, sua formação e a fragmentação atual, interpretando como uma instituição que não 

consegue mais reforçar os mitos sobre Mossoró. A baixa procura por seus autores e textos por 

parte da população pode caracterizar uma perda em termos literários e históricos, que dá a ver 

uma deficiência no ganho de conhecimento da sua própria construção cultural. 

Os livros possibilitam o diálogo entre os homens, as mentalidades de uma época, as 

percepções sobre o espaço. A leitura, de maneira individual ou coletiva, é produtora de sentidos, 

de interesses e temáticas diversas que, e de qualquer forma, uma atividade mediada, e também 

sempre compartilhada com nossos ancestrais, como diz Darnton. Assim, os livros não são 

estáticos, são produtos culturais que comunicam discursos, ideologias, sendo seus textos 

submetidos à diferentes formas durante o tempo, “da revolução de Gutenberg em meados de 

                                                 
20 Esse ponto abarca questões relacionadas às formas de mediação editorial, mais precisamente na forma de 

divulgação do texto ao público, que pode ir do impresso à digitalização, o que também modifica a maneira como 

entendemos nossas produções no tempo. Para tanto, não compete à presente comunicação construir mais 

profundamente essa debate, uma vez que o inverso poderá ocorrer em pesquisas futuras. 
21 CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre Práticas e Representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1988. p. 134. 
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1450”22 até o que podemos chamar de revolução digital, com os ebooks.23 Portanto, são 

produtos que sofrem suas variações durante o tempo, procurados, moldados pelo homem, seja 

para melhor entender a realidade ou como um ponto de refúgio e recriação dos imaginários. 
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AUTORITARISMO E OPOSIÇÃO CONSENTIDA: O DESEMPENHO DA ARENA E 
DO MDB NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS MAJORITÁRIAS DE 1968, 1972 E 

1976 NO RN 
 

Andrea Maria Linhares da Costa¹; João Paulo Jales dos Santos² 

 
RESUMO: O objetivo da presente pesquisa destina-se a analisar o desempenho da ARENA e 
do MDB nas três eleições municipais majoritárias que ocorreram no Estado do Rio Grande do 
Norte sob a égide do sistema bipartidário compulsório implementado pelo Ato Complementar 
4 (AC-4), em Novembro de 1965, pelo então presidente Castelo Branco. Entre março de 1966 
a novembro de 1979, verificamos a criação, funcionamento e extinção da ARENA e do MDB, 
contabilizando assim treze anos de existência do bipartidarismo no sistema político partidário 
brasileiro. A coleta de dados foi realizada no primeiro e segundo trimestre no ano de 2015. 
Após coletados, os dados foram devidamente catalogados em ordem cronológica. 
Posteriormente deu-se início o tratamento aos dados com a organização de tabelas, 
desempenho de partidos por mesorregião, criação de gráficos e análise dos resultados obtidos. 
Conclui-se que a avaliação do desempenho eleitoral da ARENA e do MDB no Rio Grande do 
Norte nas eleições analisadas seguiu tendência geral nacional com a vitória preponderante da 
ARENA nas três disputas analisadas com destaque para seu predomínio absoluto na eleição 
de 1968. Em termos organizacionais a ARENA esteve presente em todos os municípios 
analisados nas três eleições sendo que o crescimento do MDB verificou-se apenas a partir da 
eleição de 1972.  

PALAVRAS-CHAVE: ARENA. MDB. Eleições. Bipartidarismo. Mesorregiões.  

 

INTRODUÇÃO 

O regime militar-autoritário no Brasil que foi instaurado em 1 de Abril de 1964 por uma junta 
militar comandada pelos ministros da Marinha Augusto Rademacker, do exército, Lyra 
Tavares e da Aeronáutica Márcio de Souza e Melo. Mais do que mais uma das outras 
experiências autoritárias que assolaram a América Latina na segunda metade do século XX, o 
caso brasileiro representa um grande e engenhoso sistema constitucional e político levado a 
cabo pelos militares que assumiram o comando do país de Abril de 1964 á Março de 1985.  

O então sistema multipartidário que vinha tendo vigência desde 1945, foi extinto no mês de 
Outubro de 1965 pelo governo militar. Com o Ato Complementar 4 (AC-4), decretado pelo 
presidente Castelo Branco, começou a entrar em vigor as novas formas de criação das novas 
organizações políticas, instituindo-se assim o sistema bipartidário em substituição ao anterior 
sistema onde atuavam treze partidos. 

Segundo Kinzo  (1988, p. 30), “Em 24 de Março de 1966, a ARENA e MDB foram 
legalmente reconhecidos como organizações partidárias pelo Tribunal Superior Eleitoral. O 
Ato Institucional 1 (AI-1) decretado em 9 de Abril de 1964 pela junta militar, em seus onze 
artigos, já estabelecia eleições indiretas para presidente da República. Posteriormente o Ato 
Institucional 3 (AI-3) que entrou em vigor em 5 de Fevereiro de 1966 já instaurava eleição 
indireta pra governador, prefeitos de capital, e áreas sob o comando da segurança nacional.   

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 808



Kinzo afirma que a dificuldade para o regime militar, com a criação da ARENA, foi a de 
reunir as diversas tendências de base regional e local que haviam optado por se filiar à 
ARENA, o partido do governo (1988, p. 29).  

Com isso foi instituído o instrumento da sublegenda,permitindo que os partidos políticos 
apresentassem mais de uma lista de candidatos aos mesmos cargos eletivos por meio do Ato 
Complementar 4 (AC-4). 

No Estado do Rio Grande do Norte o sistema bipartidário teve a partir de 1969 um embate 
político indireto entre duas lideranças que já vinham dominando o cenário da política 
potiguar. De um lado Dinarte Mariz, que fora eleito governador em 1955 e senador em 
1960,que  assumiu o comando da ARENA. No campo oposicionista, Aluízio Alves, que fora 
eleito governador em 1960, e teve seus direitos políticos cassados pelo Ato Institucional 5 
(AI-5), em Fevereiro de 1969. Os nomes das duas lideranças estão associados à organização e 
funcionamento da ARENA e MDB no estado. 

O objetivo deste trabalho é analisar o desempenho da ARENA e do MDB nas eleições 
municipais majoritárias de 1968, 1972 e 1976 no Estado. Verificar como se deu a atuação dos 
dois partidos com detalhamento do desempenho nas quatro mesorregiões estaduais, Agreste, 
Central, Leste e Oeste  

MATERIAL E MÉTODOS 

A primeira fase das coletas ocorreu no primeiro trimestre no ano de 2015. Os materiais foram 
coletados no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RN), com sede na capital, Natal. Os dados 
recolhidos foram referentes as eleições municipais majoritárias de 1972 e 1976. Com os dados 
obtidos deu-se procedimento a sua manipulação. Primeiro foi preciso fazer o registro de 
ordenação da datação histórica. Com isso teve início a análise criando tabelas com o programa 
“Microsoft Office Excel” em sua versão 2013. Com as tabelas organizadas criou-se gráficos 
pra analisar o desempenho dos partidos por mesorregião. E posteriormente foi analisado o 
desempenho eleitoral da ARENA e do MDB em cada uma das quatro mesorregiões do 
Estado. 

A segunda fase das coletas foi no segundo trimestre de 2015. Os dados foram colhidos na 
sede do jornal “Tribuna do Norte” na capital, Natal. Os materiais recolhidos se referem a 
eleição de 1968. Assim como aconteceu na manipulação dos dados das eleições de 1972 e 
1976, foi feita uma organização cronológica dos materiais. Por conseguinte, criou-se tabelas 
com o programa “Microsoft Office Excel” na versão 2013. Gráficos foram elaborados para 
análise do desempenho dos partidos por mesorregião.  

Finalizou-se com a análise do desempenho eleitoral da ARENA e do MDB na eleição para 
prefeitos nas quatro mesorregiões do Estado nas eleições municipais majoritárias de 1968, 
1972 e 1976.   

Em todo período analisado os cento e cinquenta municípios do estado estiveram distribuídos 
em quatro mesorregiões, a mesorregião Agreste com 41 municípios; Central com 33; Leste com 

23 e a maior, mesorregião Oeste, com 53.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. Eleição Municipal de 1968 

Em 1968 existiam cento e cinquenta municípios no Rio Grande do Norte, quantidade que se 
manteve nos pleitos posteriores de 1972 e 1976. Ressalta-se que essa presente pesquisa só irá 
analisar os municípios onde houve eleição municipal majoritária direta. 

Com relação à eleição de 1968 foram realizadas eleições para preenchimento das vagas de 
prefeito e vice-prefeito em apenas 88 municípios, tendo os demais realizado disputa para o 
cargo em 1965. Na eleição realizada em quinze de novembro apenas a ARENA obteve êxito 
nos municípios em questão. Não foi registrada a vitória do MDB em nenhum dos 88 
municípios verificados. 

 

Gráfico 1.1: Desempenho eleitoral majoritário da ARENA e do MDB em 1968 no RN. 

 

 

                Fonte: dados coletados do TRE-RN. 

 

O fato do MDB não ter vencido em nenhum município se explica porque Aluízio Alves, 
deputado federal eleito em 1966 pela ARENA, ainda não fora cassado pelo Ato Institucional 5 
(AI-5) e, portanto, ainda estava filiado a esse partido liderando a sublegenda ARENA-Verde. 
E as figuras que fundaram o MDB no Estado não possuíam uma grande força política-
eleitoral. Aluízio teve um embate interno por meio da sublegenda no partido com Dinarte 
Mariz. Enquanto Dinarte liderava a ARENA1, chamada de ARENA vermelha, que tinha uma 
ligação direta com o regime militar, Aluízio era líder da ARENA2, denominada Cruzada da 
Esperança. Que fora vitoriosa em todas as mesorregiões. 
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Gráfico 1.2: Disputa majoritária entre as sublegendas da ARENA em 1968 por mesorregião. 

 

                Fonte: dados coletados do TRE-RN. 

 

 

Enquanto a ARENA teve presença partidária nos oitenta e oito municípios do Estado. O MDB 
não esteve presente em nenhum. 

 

Gráfico 1.3: Presença partidária da ARENA e do MDB na eleição majoritária de 1968. 

 

                Fonte: dados coletados do TRE-RN. 
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2. Eleição municipal de 1972 

 

Em 1972, o calendário eleitoral previa eleição majoritária direta em cento e quarenta e nove 
municípios do Estado. A exceção era Natal, a capital. Que desde 1966 estava enquadrada no 
Ato Institucional 3 (AI-3) que excluiu a eleição direta para prefeitos nas capitais.  

  

 Gráfico 2.1: Desempenho eleitoral da ARENA e do MDB em 1972 no RN por 
mesorregião 

 

                Fonte: dados coletados do TRE-RN. 

 

Apesar do MDB ter conseguido eleger nove prefeitos, a maior quantidade em termos 
proporcionais na mesorregião Oeste, e a menor na Leste. A ARENA por sua vez elegeu cento 
e quarenta prefeitos, proporcionalmente a maioria na mesorregião Agreste, e a minoria na 
Leste. E foi a grande vitoriosa em todas as quatro mesorregiões. 

Com relação à presença da ARENA e MDB nos municípios nas disputas de 1972 podemos 
observar no gráfico abaixo: 
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Gráfico 2.2: Presença partidária da ARENA e do MDB nos municípios na eleição majoritária 
de 1972. 

 

               Fonte: dados coletados do TRE-RN. 

 

Se no pleito de 1968 o MDB não conseguiu lançar candidato em nenhum município onde 
foram realizadas eleições, em 1972 o partido conseguiu estar presente em trinta e nove 
municípios.  

Nessa eleição percebemos ainda a superioridade organizacional da ARENA com relação ao 
MDB que proporcionalmente apresentou maior avanço na mesorregião Leste, e menor na 
mesorregião Central. A ARENA esteve presente em todos os cento e quarenta e nove 
municípios. Com número superior de vitórias nas mesorregiões Agreste, Central e Oeste. E 
menor na mesorregião Leste.  

 

 
3. Eleição municipal de 1976. 

 

Assim como ocorreu em 1972, na eleição de 1976 o processo eleitoral aconteceu em cento e 
quarenta e nove municípios. Com a exceção da capital, Natal. O MDB venceu em vinte e dois 
municípios e a ARENA em 127. Proporcionalmente o maior e menor êxito do MDB foi nas 
mesorregiões Agreste e Oeste, respectivamente. Enquanto isso a ARENA teve uma maior e 
menor vitória proporcional nas mesorregiões Oeste e Agreste, respectivamente. Se 
sobressaindo sobre o MDB em todas as quatro mesorregiões conforme indica o gráfico 
abaixo: 
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Gráfico 3.1: Desempenho eleitoral da ARENA e do MDB na eleição municipal de 1976. 

 

                Fonte: dados coletados do TRE-RN. 

 

 

Com relação à presença em disputas nos municípios, o MDB ampliou significativamente sua 
participação eleitoral nessa eleição conforme verificamos abaixo:  

 

 

Gráfico 3.2: Presença partidária da ARENA e do MDB em municípios na eleição majoritária 
de 1976. 

 

               Fonte: dados coletados do TRE-RN. 
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Apresentou candidatos à disputa em cento e sete municípios. Com números proporcionais 
maiores na mesorregião Central, e menor na Leste. A ARENA por sua vez lançou candidatos 
nos cento e quarenta e nove municípios. 

Analisando as três eleições que foram objeto de estudo dessa pesquisa, verifica-se que apesar 
do MDB ter conseguido vencer em alguns municípios em 1972 e 1976, as vitórias do partido 
de oposição foram invariavelmente menores quando comparadas pelas que foram 
conquistadas pela governista ARENA nos três processos eleitorais.  

 

Gráfico 4.1: Análise comparativa do desempenho eleitoral da ARENA e do MDB em disputa 
para prefeitos nas eleições de 1968, 1972 e 1976. 

 

                Fonte: dados coletados do TRE-RN. 

 

 

Ao investigar o avanço organizacional a partir da verificação da presença dos partidos em 
disputas eleitorais , com o lançamento de candidatos nos municípios por parte dos respectivos 
partidos, conclui-se que enquanto em 1968 o MDB não lança nenhum candidato ao pleito 
municipal. Em 1972 o partido já consegue se organizar estruturalmente e lançar candidaturas 
em alguns municípios. Com um substancial aumento numérico de candidaturas na eleição de 
1976. Enquanto que a ARENA nas três eleições municipais majoritárias lança candidatos em 
todos os municípios com o pleito programado pelo calendário eleitoral.  
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Gráfico 4.2: Análise comparativa da presença partidária da ARENA e do MDB nas eleições 
majoritárias de 1968, 1972 e 1976.  

 

                Fonte: dados coletados do TRE-RN. 

 

 

CONCLUSÃO 

A análise das eleições municipais majoritárias de 1968, 1972 e 1976 revela que o desempenho 
eleitoral da ARENA e do MDB nas mesorregiões Agreste, Central, Leste e Oeste do Rio 
Grande do Norte, medido sob dois aspectos, o primeiro as bases políticas-eleitorais, e o 
segundo o êxito eleitoral, tem como resultado uma expressiva prevalência da ARENA, o 
partido de sustentação do regime militar-autoritário, sobre o MDB, a chamada oposição 
consentida. Portanto, a supremacia da ARENA frente ao MDB no cenário eleitoral nacional, 
também ocorreu no Rio Grande do Norte. 
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DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DA ESCOLA NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA: UM 

ESTUDO DO PERIÓDICO RBPAE NO PERÍODO DE 2010 A 2013 

 
Daiane Cristina da Costa1; Maria Edgleuma de Andrade2 

RESUMO: O objetivo da pesquisa foi analisar a categoria “democratização da gestão 
da escola” na produção acadêmica de 2010 a 2013, publicada na Revista Brasileira de 
Política e Administração da Educação (RBPAE). Para a realização da pesquisa foram 
dados os seguintes passos:  a) revisão bibliográfica sobre o conceito de “democratização 
da gestão da escola”; b) levantamento dos artigos da RBPAE (disponibilizados na 
internet) no período de 2010 a 2013 a partir das palavras-chave anunciadas nos resumos 
que trazem uma relação com a temática pesquisada; c) agrupamento dos artigos por seis 
categorias: teorias e conceitos, políticas de gestão democrática, papel do gestor escolar, 
organismos colegiados, projeto pedagógico e eleição de diretor; d) leitura dos artigos e 
análise de conteúdo da categoria. Foram encontrados nove artigos publicados durante os 
anos de 2010 a 2013 nas categorias pesquisadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão escolar; Democratização; Política educacional. 

INTRODUÇÃO:  

O objetivo da pesquisa foi analisar a categoria “democratização da gestão da 
escola” na produção acadêmica de 2010 a 2013, publicada na Revista Brasileira de 
Política e Administração da Educação (RBPAE). Para a realização da pesquisa foram 
dados os seguintes passos:  a) revisão bibliográfica sobre o conceito de “democratização 
da gestão da escola”; b) levantamento dos artigos da RBPAE (disponibilizados na 
internet) no período de 2010 a 2013 a partir das palavras-chave anunciadas nos resumos 
que trazem uma relação com a temática pesquisada; c) agrupamento dos artigos por seis 
categorias: teorias e conceitos, políticas de gestão democrática, papel do gestor escolar, 
organismos colegiados, projeto pedagógico e eleição de diretor; d) leitura dos artigos e 
análise de conteúdo da categoria. 

Nossa pesquisa tomou como referência diversos estudos (BASTOS, 2002; 
DOURADO, 2001; GRACINDO, 1995; HORA, 1994; LIMA, 2001; PRAIS, 1996; 
SOUZA, 2013; WERLE, 2003; MENDONÇA, 2000) ao entendemos que uma gestão 
democrática se respalda pela existência de mecanismos e instâncias colegiadas, pela 
realização de eleições para escolha de gestores, construção coletiva do projeto 
pedagógico, dentre outras ações que propiciam a participação de todos no meio escolar, 
mesmo que esses elementos não sejam garantia de sua efetividade, são elementos 
fundamentais nesse processo. Analisamos as categorias encaminhando reflexões sobre o 
tipo de pesquisa/estudo, autores e teorias defendidas, metodologias de investigação 
utilizadas e resultados obtidos, procurando assim identificar a categoria 
“democratização da gestão da escola” nos artigos encontrados e analisados referentes ao 
período de 2010/2013. 

Com isso, julgamos importante realizar o presente estudo para o levantamento 
e definições de tendências em relação à categoria analisada, o mesmo é relevante 
                                                        
1 Discente do Curso de Pedagogia, Departamento de Educação, Campus de Pau dos Ferros, UERN, e-
mail: daianecristina_ped@live.com 
2 Docente do Departamento de Educação, Faculdade de Educação, Campus Central, UERN, e-mail: 
edgleumadeandrade@yahoo.com.br 
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também para o descobrimento de temas convergentes e/ou divergentes concentradas no 
período analisado, bem como visualizar sua incidência e sentido nos artigos que tratam 
sobre a gestão da escola. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

O presente estudo envolveu a revisão bibliográfica da literatura pertinente e 
levantamento dos artigos publicados na RBPAE no período de 2010 a 2013 através da 
internet. Em seguida, os artigos encontrados foram separados por anos e analisados de 
forma individual, os mesmos também foram separados por categorias. Foram realizadas 
as leituras dos artigos, análise de conteúdo do mesmo (tipo de pesquisa/estudo, aporte 
teórico defendidos, metodologia utilizada, resultados obtidos) e identificados os 
sentidos atribuídos a categoria “democratização da gestão da escola” nos artigos 
analisados. Por fim, os mesmos foram separados por subcategorias (teorias e conceitos, 
políticas de gestão democrática, papel do gestor escolar, eleição de diretor, organismos 
colegiados, projeto pedagógico).  

De acordo com as leituras, realizamos o levantamento e quantificação dos 
artigos da RBPAE (disponibilizados na web) no período de 2010 a 2013 a partir dos 
descritores ou palavras-chave anunciados nos resumos dos artigos que traduzem 
diretamente relações com a nossa temática de trabalho.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os achados da pesquisa no período de 2010 a 2013 foram nove artigos 
publicados na RBPAE que se encaixam na categoria “democratização da gestão da 
escola”, desses nove, quatro foram publicados no ano de 2010, um foi publicado no ano 
de 2011, quatro no ano de 2012 e zero no ano de 2013, como mostra o Gráfico 1 a 
seguir: 
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Em seguida, os artigos foram separados por subcategorias: teorias e conceitos, 
políticas de gestão democrática, papel do gestor escolar, eleição de diretor, organismos 
colegiados, projeto pedagógico. O quadro 1 mostra  distribuição dos artigos encontrados 
por subcategorias: 

 
 

Quadro 1: Distribuição de artigos publicados na RBPA (2010-2013) 

 Subcategorias Título dos artigos Resumos 
Organismos 
Colegiados 

 _  

Eleição de Diretor _ 
 

 

Teorias e Conceitos Gestão Educacional e 
reinvenção da democracia: 
Questões sobre regulação e 
emancipação (CÓSSIO; 
HYPOLITO; LEITE; 
DALL’IGNA, 2010) 
 

O texto objetiva refletir sobre as relações de 
poder que permeiam as decisões no campo 
educacional no sentido de ampliar a 
compreensão do conceito e das práticasde 
gestão democrática. Inicialmente se enfoca a 
trajetória de concepções sobre gestãoescolar, 
salientando ressignificações. A seguir, 
dialoga-se com as idéias de Boaventura Santos 
e de Laclau e Mouffe, realçando 
possibilidades emancipatórias, através de 
racionalidades não hegemônicas. Por fim, 
relatam-se experiências emergentes de uma 
escola municipal de Pelotas, buscando tornar 
visíveis iniciativas em favor da emancipação. 
 

Projeto Pedagógico    _ 
 

 

Política de Gestão 
democráticas 

 
 
 
 
 
 
Democracia, Estado e 
educação: uma 
contraposição entre 
tendências (SILVA, 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este texto contrapõe concepções de 
democracia para investigar a gestão da 
educação, discutindo o potencial heurístico 
das mesmas perante questões ligadas à forma 
como as políticas públicas são concebidas e 
implementadas no campo da educação e às 
exigências da administração democrática da 
escola pública, destacando o tema da 
des/centralidade do estado. São analisadas três 
perspectivas para pensar a democracia: a 
contratualista ou liberal; a comunitarista ou 
participativa; e a concepção não-consensual 
ou democrática associada à “política da 
amizade”. Muitas vezes tais concepções de 
democracia se sobrepõem na prática, podendo 
ser enquadradas numa mesma família ético-
política. 
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Estilos de gestão da 
educação municipal: 
implicações para a gestão 
democrática e o controle 
social (BASSI; CAMARGO, 
2010) 
 
 
 
 
 
 
 

O artigo examina repercussões de estilos de 
gestão pública sobre práticas do Conselho de 
acompanhamento e controle social do Fundef 
em nível municipal. A análise de documentos 
da Secretaria de Educação e pareceres do 
Conselho sobre as prestações de contas do 
Fundef emitidos entre 1998 e 2006 revela 
correspondência entre o estilo de gestão 
governamental e a conduta do Conselho. O 
estudo mostra ainda que um estilo de gestão 
democrática da educação leva a uma atitude 
mais autônoma e crítica do Conselho do 
Fundef, bem como dos conselhos 
institucionais no controle social da 
administração pública. 

 
 
 
 
A gestão democrática da 
educação: expectativas da 
escola sobre a participação 
da família (INFORSATO;  
INFORSATO; 
RODRIGUES; FONTES, 
2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As interfaces da participação 
da família na gestão escolar 
(NASCIMENTO; 
MARQUES, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O objetivo deste trabalho foi o de verificar a 
importância da participação da família na 
gestão democrática das escolas, confrontando 
a legislação, os discursos intelectuais e a visão 
das equipes escolares e analisando as 
informações levantadas pelo instrumento 
PDE-Escola, aplicado na rede de um 
município de porte médio do Estado de São 
Paulo. Verificou-se que as equipes das escolas 
apontam a interação entre escola e família 
como fator importante no trabalho a ser 
desenvolvido, embora as famílias tenham 
pouco envolvimento na gestão da unidade 
escolar.  

O trabalho investiga a participação da família 
de estudantes na gestão da escola, por meio de 
observações em instituições municipais de 
ensino, analisando as concepções e práticas no 
cotidiano escolar. Fundamenta-se na teoria do 
cotidiano e nos estudos nos/dos/com 
cotidianos escolares, por entender que os 
sujeitos sociais não agem de forma 
homogênea ou única, mas assumem posturas 
diferenciadas, dependendo do tempo e dos 
espaços em que se inserem., Concluiu-se que a 
participação da família existe, mas possui 
configurações diversas, intimamente ligadas 
às especificidades do grupo social que 
constitui a escola, que sua ação varia de 
acordo com seus objetivos e que favorece o 
cumprimento da função social da escola e 
colabora na construção de uma cultura escolar 
democrática. 
 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 822



 
 
 
 
 
 
 
 
Gestão democrática e 
educação no campo 
(MARTINS, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
Concepções de gestão e 
vivência da prática escolar 
democrática (ABDIAN; 
HERNANDES, 2012) 
 
 
 
 
 
 

 
A democratização da gestão escolar é um 
fenômeno que se pretende universal. Contudo, 
cada realidade local contém elementos que 
acentuam ou inibem o processo de 
democratização. A realidade escolar no 
campo, cuja especificidade está inserida no 
quadro legislacional brasileiro, também 
encontra elementos específicos no fenômeno 
da gestão democrática. O que se pretende 
neste texto é evidenciar os elementos 
específicos de uma gestão democrática das 
escolas do campo e sua contribuição para um 
sistema efetivamente democrático. 
 
O objetivo é analisar as possibilidades e os 
limites de construção de vivências 
democráticas na gestão e prática escolares a 
partir de pesquisa-ação, que privilegiou o 
processo de formação de profissionais da 
educação baseado no diálogo e na 
problematização. Abordamos concepções 
sobre gestão escolar nos âmbitos teórico e das 
políticas educacionais, analisando o histórico 
e as vivências da pesquisa e indicamos as reais 
e possivelmente novas possibilidades de 
construção de práticas escolares democráticas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papel do gestor 
escolar 

Gestão, economia e 
accountability na escola 
pública portuguesa: breve 
diacronia (AFONSO, 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um estudo multivariado do 
perfil do diretor das escolas 
públicas de Itabaiana-SE 
(CONCEIÇÃO; PARENTE, 
2012) 
 

Num primeiro momento, para situar o leitor 
menos familiarizado com a temática, o artigo 
faz uma breve apresentação da evolução dos 
modelos de direção e gestão que se foram 
sucedendo, nas últimas décadas, no que diz 
respeito à escola pública em Portugal. Em 
seguida, apresentam-se algumas dimensões 
dos modelos de direcção e gestão, mais 
recentemente adoptados, bem como algumas 
dimensões do programa de avaliação externa 
das escolas, os quais sugerem uma presença 
crescente, mas ainda muito ténue, da 
problemática da accountability. 
 
 
O presente trabalho apresenta um estudo 
multivariado do perfil do diretor escolar de 
instituições públicas, buscando evidenciar a 
interdependência de variáveis que influenciam 
na forma de atuação do gestor escolar. A 
pesquisa tem como espaço de investigação o 
município de Itabaiana, situado no agreste 
sergipano, nordeste brasileiro. O estudo 
indicou o peso de variáveis de natureza 
administrativa, pedagógica, humana e 
financeira, as quais influenciam em diferentes 
perspectivas o processo de gestão das 
instituições escolares. O estudo sugere que 
investigações relativas aos fatores 
determinantes de naturezas endógenas ou 
exógenas que influenciam na adoção do estilo 
de gestão e liderança podem ser realizadas.  
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Conforme o quadro acima, a maioria dos trabalhos publicados no recorte 
temporal da pesquisa estão concentrados nas subcategorias políticas de gestão 
democráticas – cujos trabalhos versam sobre aspectos mais amplos da política 
educacional, discutindo questões como democracia, participação e controle social; ainda 
nesta subcategoria encontramos trabalhos que versam sobre a democracia e participação 
no espaço escolar. Outra subcategoria que se destaca nos trabalhos publicados se refere 
ao papel do gestor escolar.  

Visualizemos agora essa amostra por meio de gráfico. 
Gráfico 2: Distribuição dos artigos por subcategoria na RPBAE (2010-2013) 

 

 

CONCLUSÃO 

De modo geral os achados da pesquisa apontaram que no período pesquisado 
(2010 a 2013) ainda existiam poucos artigos publicados na categoria “democratização 
da gestão da escola”, e que algumas subcategorias ainda não tinham sido publicados 
nenhum artigo sobre (organismos colegiados, projeto pedagógico, eleição de diretor), 
discussões essas que são bem fundamentadas e pertinentes no âmbito escolar no ano 
atual (2015). 

 
AGRADECIMENTOS 
 

Ao departamento de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte pelo apoio logístico. Ao CNPq pelo suporte financeiro e a Profª Drª Maria 
Edgleuma de Andrade, pela oportunidade dada, apoio e parceria na realização do 
projeto.  
 
REFERÊNCIAS  

BASTOS, J. B.(Org.). Gestão democrática. Rio de Janeiro: DP&A:SEPE,2002. 
BARDAN, L. Análise de conteúdo. Edições 70. Lisboa, Portugal, 1979. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2010 2011 2012 2013

Teorias e Conceitos

Políticas de gestão
democrática

Papel do gestor escolar

Organismos Colegiados

Projeto pedagógico

Eleição de diretor

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 824



DOURADO, L. F. A escolha de dirigentes escolares: Políticas e gestão da educação no 
Brasil. In: FERREIRA, N. S. C. (Org). Gestão Democrática da Educação: atuais 
tendências, novos desafios. São Paulo: Cortez, 2001. 
GRACINDO, R. V. Democratização da educação e educação democrática: duas fases de 
uma mesma moeda. 
Ensaio, Rio de Janeiro: CESGRANRIO, v. 3, nº 7, p. 149-156, abril/junho de 1995. 
HORA, D. L. da. Gestão democrática na escola: artes e ofícios da participação 
coletiva. Campinas, SP: Papirus, 
1994. (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico). 
LIMA, L. C. A escola como organização educativa: uma abordagem sociológica. São 
Paulo. Cortez, 2001. 
PRAIS, M.de L. M.. Administração colegiada na escola pública. 4 Ed. Campinas, SP: 
Papirus, 1996.(Coleção 
Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico 
MENDONÇA, E. A regra e o jogo: democracia e patrimonialismo na educação 
brasileira. Campinas, SP: 
FE/UNICAMP, 2000. 
 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 825



 

DESPERTANDO PARA SI, AFLORANDO PARA O MUNDO: 
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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva-se em apresentar reflexões acerca do conhecimento, 

autoformação, ideias e impressões pessoas e científicas contidas em Diários de Edgar 

Morin, sendo eles: Diário da Califórnia, Diário da China e Meus filósofos. O interesse 

em trabalhar esta temática surgiu a partir de leituras e debates realizados no Grupo de 

pesquisa do pensamento complexo – GECOM, aonde a crescente desvalorização que a 

essência do sujeito vem tomando; a necessidade de se fazer uma ciência humanística; a 

religação dos saberes, bem como a transdisciplinaridade e outros assuntos deste âmbito 

são pulsantes, fazendo assim, com que haja uma inquietação que transpassa os limites 

do grupo. Neste sentido, o estudo teórico-literário desses Diários é de fundamental 

importância, pois observando a necessidade que Morin tem em imprimir neles ideias 

sobre sua própria vida, repensando pensamentos e revendo pontos de vista percebemos 

o quão necessária é a construção de um sujeito autor, que desperta para si mesmo à 

medida que aflora para a construção de sua trajetória, por meio de ideias, dúvidas, 

constatações etc, tudo isto vindo da reflexão sobre si como sujeito ativo e decisivo para 

consigo mesmo. 

 

PALAVRAS - CHAVE:  

Autoformação; Conhecimento; Diário; Sujeito. 

 

INTRODUÇÃO 

  

A complexa leveza de um diário - como estar dito na apresentação do Diário da 

Califórnia - descreve bem o quão de relatos fascinantes e diversificados podem existir 

neste tipo de registro. Assim como os sujeitos são diversificados e singulares em si, os 
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diários seguem o mesmo sentido, pois expressam sensações, aflições, reflexões das mais 

variadas, porém, sempre na perspectiva do olhar do sujeito que o escreve. Isto é 

reafirmado quando se diz que “há algo fascinante nos diários, que é o fato de conterem 

impressões as mais pessoais daqueles que os utilizam como forma de registro. Neles 

encontramos a inevitável ficção disposta pelas palavras e olhares, assim como a 

imponderável ‘verdade’ do momento vivido por quem os escreve.” (MORIN, 2012, p.9) 

 Existem basicamente três tipos de diários, são: os “diários íntimos”, os “diários 

de campo” e os “diários de viagem”. Os “diários íntimos” buscam registrar os desejos 

inconfessáveis, sentimentos e experiências as quais seriam moralmente censuráveis. Ou 

seja, este tipo de diário é uma espécie de fuga para os sujeitos que os escreve, pois neles 

se é depositada a verdadeira essência de si, esta, por sua vez, pode ser perigosa se 

revelada socialmente. Já os “diários de campo” são produtos de impressões e 

observações detalhadas do cotidiano de cientistas, pesquisadores, investigadores, que, 

em sua maioria, fazem uso deste tipo de diário para esclarecer aspectos que o envolve 

junto ao que se está pesquisando. E, os “diários de viagem” constroem-se a partir de 

determinadas fases da vida do sujeito que o faz, fases carregadas de novas descobertas, 

lugares e experiências. Com isto, os diários de viagem oportunizam o pensar, o sentir e 

o viver e reorganizar da existência do como sujeito, levando-o a refletir sobre as 

surpresas, mudanças e subjetividades que a contínua descoberta da vida/mundo 

proporciona e redefinem sua subjetividade. 

 Os diários estudados nesta pesquisa - Diário da Califórnia, escrito em 1970; 

Diário da China, escrito em 1992 e Meus filósofos, escrito em 2011 – caracterizam-se 

como “diários de viagem”, o primeiro a Califórnia, onde Morin embarca em uma 

temporada marcada pela paz e pelo amor; o segundo a China, onde ele é convidado da 

Associação Chinesa para a Compreensão Internacional, a CAFIU e se insere em um 

dualismo de pertencimento/não pertencimento; e o terceiro, que não se trata de uma 

viagem de fato, mas sim de uma “viagem” aos “filósofos” que sustentaram a unidade e a 

pluralidade dos questionamentos do autor (Edgar Morin), onde ele mergulhou e 

encharcou-se durante sua trajetória intelectual, como pesquisador, como pensador, como 

sujeito que se inventa e se reinventa ao longo do caminho, um sujeito que se “alimentou 

de mil flores” como ele mesmo diz em Meus demônios. 
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 Apesar dos três diários em questão serem de viagem, eles não se resumem a 

apenas a isto, todos são contemplados com traços peculiares dos três tipos de diários 

citados anteriormente. A partir disto, pode-se perceber o quanto de unificado existe no 

que, de certa forma, deveria ser dividido. Daí surge à sensação de pertencer a tudo para 

vir a pertencer a si mesmo e de descobrir a si para assim pertencer a tudo, esta linha-

tênue de conhecimento/autoconhecimento, formação/autoformação que Morin 

transpassa em seus diários e em sua obra científica. De forma ampla, ele faz com que 

seja construído um desejo de explorar as análises/compreensões que ele mesmo faz de 

si, de seu rumo e história. 

 Logo, o intuito deste trabalho é estabelecer uma dialogia entre os três diários –

Diário da Califórnia, Diário da China e Meus filósofos - de Edgar Morin buscando 

neles as experiências marcantes (re)construtoras de sua condição de sujeito e de sua 

construção científica. Buscamos também compreender, de forma vasta e profunda, o seu 

itinerário, suas construções e preposições, bem como as noções de formação e 

autoformação humana que estão englobadas nestes diários. 

 

METODOLOGIA 

Segundo Edgar Morin, há uma diferença entre metodologia e método de 

pesquisa. A metodologia é um roteiro previamente traçado pelo pesquisador para tentar, 

diante do seu objeto, apreender as dimensões que atendem aos seus interesses. Portanto, 

a metodologia é um modelo que o pesquisador usa para previamente apreender seu 

objeto de estudo. A metodologia é um programa, um roteiro pré-determinado. Já a 

noção de método é adotada como estratégia, algo que não é definido previamente, mas 

construído em contato direto com o objeto de pesquisa como defende o próprio Morin. 

Isso diz respeito a uma junção de técnicas, procedimentos e até mesmo métodos que já 

estejam são elaboradas para que haja uma aproximação e apreensão do objeto de estudo. 

Portanto, é o objeto que, até determinado ponto, irá mostrar qual a melhor maneira de 

assimilá-lo. O método é um caminho para se chegar ao objeto e dialogar com ele, um 

caminho que se faz caminhando. 

O trabalho em questão caracteriza-se como uma pesquisa de cunho exploratório, 

visto que procura um estreitamento e aprofundamento do tema estudando. Propõe uma 
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observação e reflexão dos conhecimentos, ideias, dialogia de vida, autoformação, bem 

como outros sentidos e sentimentos que se fazem presentes em diários do pensador 

Edgar Morin. Para Gil (2002, p.44) pesquisas com este foco “[...] têm como objetivo 

proporcionar mais familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explicito 

ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal 

o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”. Sendo assim, por tratar-se de 

uma pesquisa teórica–reflexiva e qualitativa acerca do percurso de um dos pensadores 

mais instigantes da contemporaneidade, se fez necessária uma maior aproximação, uma 

leitura que escutasse além das linhas contidas nos diários, uma leitura do sujeito e de 

seus sentimentos, uma leitura que se utilizou de três dimensões fundamentais: a 

científica, a poética e a filosófica, como propõe René Barbier (1998). 

A realização de estudos bibliográficos para o levantamento das informações 

necessárias foi a fonte na qual se bebeu. Os três diários de Morin foram os objetos 

principais da pesquisa, juntamente com artigos científicos e textos que tratam de 

questões como: autoformação, formação humana, transdisciplinaridade, sujeito, ciência 

com consciência, bem como outras questões que fazem refletir sobre a escrita de si à 

medida da construção da própria caminhada sobre a vida. O uso dessas possibilidades 

como método proporcionou uma maior dimensão, ligação e reflexão dos diversos 

aspectos das ideias que são questionadas, pensadas, repensadas por Edgar Morin em 

seus diários. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A busca por refletir a formação/autoformação, construção/descontrução, 

descobertas e até mesmo a falta que também constrói o sujeito, fez com que o estudo 

dos diários de Edgar Morin fosse essencial para buscar um entendimento acerca deste 

grande pensador contemporâneo e de seus pensamentos inquietantes. O próprio Morin, 

em uma espécie de autoanálise, afirma que: 

“[...] é nos meus diários que dou o melhor de mim mesmo: são 

observações, reflexões, julgamentos nos quais me encanto e me 

revolto, nos quais minhas qualidades literárias se expressam e 

desabrocham. No fundo, é normal que o melhor permaneça 

desconhecido, uma vez que não obedece a norma alguma. 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 829



Ainda que eu seja percebido de maneira restrita como sociólogo 

e, por vezes, de maneira mais aberta, mas ainda classificadora e 

limitada, como “sociólogo filósofo”, sou antes de mais nada um 

ser humano que ama o que existe de maravilhoso na vida e tem 

horror ao que ela tem de cruel [...]” (MORIN, 2012, p.14) 

 Dessa forma, Morin se autoafirma, acima de tudo, como um ser humano que 

ama, sofre, encanta-se e, sobretudo, vive. Analisando citações como essa, pode-se 

perceber a força do gênero diário na demonstração íntima do ser e a clara separação 

entre o eu vivente e o eu cientista do autor, onde claramente o primeiro se sobrepõe ao 

segundo na mais profunda ânsia do viver.  

 O diário é caracterizado por ser um gênero discursivo no qual se coloca 

sentimento, pensamentos, vivências, de maneira descompromissada. Ao decidir publicar 

os diários, Morin se viu em tal situação na qual iria expor seu íntimo, mas ao mesmo 

tempo ele iria fazer uma releitura de si, passando a se conhecer melhor, assim como o 

seu leitor o conheceria.   

 A partir desse pensamento supracitado, é introduzida a ideia de autoformação 

que pode ser notada de forma mais clara em citações como a seguinte:  

“[...] baseado, entretanto, num modelo certamente tradicional, o 

palácio foi construído em 1750 por um imperador Qing. O 

palácio foi incendiado pelos franceses e ingleses em 1860, 

reconstruído pela imperatriz Cixi, saqueado em 1900 pelas 

potências imperialistas do Ocidente, reconstruído de novo em 

1903, restaurado e reajardinado pela república popular da 

China. Imagino que por meio dos infortúnios do tempo 

histórico, esse oásis de beleza teve a capacidade de regenerar-se 

incessantemente, enquanto tudo que se situava a seu redor 

desmoronou várias vezes e mesmo para sempre [...]. Até o 

presente, o palácio de verão mostrou que é mais forte que o 

tempo” (MORIN, 2007, p.80). 

 Nessa citação, nota-se a analogia feita por Morin ao citar um castelo o qual 

resistiu a força da natureza e do tempo, se mantendo firme em seu local enquanto tudo 

ao seu redor desmoronou. Isso só foi capaz, pois o oásis de beleza, onde estava o 

castelo, teve a capacidade de regenerar-se ao longo dos séculos. 

 Diante disso, o autor deixa claro a sua ideia de que podemos e devemos nos 

regenerar, mudar, nos adaptar e superar os problemas cruciais das experiências do viver 
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no mundo. Indo mais profundo em seu pensamento podemos reconhecer que o tempo e 

a natureza não nos empobrecem, mas contrariamente nos enriquecem quando somos 

flexíveis a eles. 

 Em congruência a essa ideia de Morin, sobre a relação de tempo e do ser, Jostein 

Gaarder (2010) afirma o seguinte pensamento: 

 “[...] tive uma intensa experiência de atemporalidade. Posto que não 

possa dizer que me sinto arrancado do tempo, devo dizer, talvez, que 

me sinto enfiado no tempo, não só cravado no momento atual como 

fincado em todos os tempos. Pois vivo não só a minha vida, estou não 

só aqui e agora, estou também no antes, no agora e no depois. Cresço e 

vou ficando maior em todas as extremidades, coisa que sempre hei de 

fazer porque tudo é um e um e tudo sou eu” (GAARDER, 2010, p. 109). 

 

 A partir de tal ideia, percebemos que ambos os autores (Gaarder e Morin) 

afirmam que cada um de nós é ser e tempo, simultaneamente, e, assim estamos 

predestinados a viver infinitas possibilidades fazendo disso uma aprendizagem de si, 

formadora do que somos. Uma vivência sem ponto determinado na linha do tempo 

infinita não seria possível se não nos regenerássemos, nos adaptássemos e errássemos 

logo em seguida do acerto. 

 Nessa ideia de interligação, Morin aborda de maneira mais abrangente sua 

reflexão sobre a unidade da vida: 

“Sou a favor da religião de terceiro tipo que é a da religação: 

somos religados à vida que é religada à Terra, que é religada a seu 

Sol, que é religado ao gigantesco cosmo. Somos, enfim, a todos 

os seres que existem em nós, ancestrais, pais. Devemos nos 

religar aos outros homens por meio de laços de fraternidade. 

Trata-se de uma religião sem ídolos, mas com o sentido do 

mistério, que inclui a fé e, ao mesmo tempo, a dúvida. É a religião 

dos homens perdidos, ideia que expressei no capítulo “O 

evangelho da perdição” que se encontra em Terra-Pátria. Estamos 

perdidos juntos, não possuímos mais futuro radioso, nem 

providência, mas estamos todos interligados numa aventura 

desconhecida, incerta e misteriosa.” (MORIN, 2013, p.42) 
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 Diante do evidenciado, pode-se entender a ideia de unidade cósmica do sujeito 

como uma união com tudo que há. A ligação da terra, do universo, do eu, do tempo, de 

nós. Tudo é um só, uma síntese complexa que pode se apresentar aparentemente 

fragmentada, mas que em sua essência se mostra fortemente unida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O caminhante faz o seu caminho ao andar e todo andar exige esforços. Os 

diários de Edgar Morin não nos trazem apenas seus sentimentos, mas também os 

nossos, visto que tal autor se coloca, acima de tudo, como ser humano e faz suas 

observações em cima desse pensamento.  

 Entre as muitas passagens interessantes é importante citar o desejo do autor em 

expor seu íntimo para todos os que decidirem ler seus diários, mas também o desejo do 

próprio autor em aprender mais sobre si, a partir do momento em que ele se lê. Tal 

processo é denominado pelo próprio Morin de autoformação.  

 Nesse processo de autoformação se inclui a necessidade de se autoregenerar. 

Uma vez que queremos nos autoformar, precisamos passar por processos de 

autoaceitação, adaptação e constantes mudanças. Essas mudanças exigem força e 

determinação ao longo do tempo. Como afirmou o pensador Gaarder (2010) não existe 

separação entre o ser e o tempo, então o tempo sou eu e eu sou o tempo. Um influencia 

no outro num processo eterno de aprendizado e fortalecimento.  

 Morin, através de seus diários, nos deixa um exemplo prático de como nos 

conhecer melhor e a importância disso para a nossa formação. Desde os antigos 

pensadores gregos o “conheça-te a ti mesmo” vem sendo explorado na academia, 

principalmente nos cursos de filosofia, mas, através de seus diários, Morin nos mostra 

claramente que quando nos conhecemos, conhecemos o tempo, o mundo e o 

irreconhecível.  
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UM ESTUDO DE SUA DIMENSÃO SUBJETIVA 

 

 

Dalcimeire Soares de Araújo1 

Júlio Ribeiro Soares2 

 

RESUMO 

O tema de estudo deste trabalho está relacionado a atividade docente e objetiva discutir os 

sentidos constituídos por uma professora alfabetizadora acerca das histórias de 

enfrentamento e êxito em sala de aula. Fundamentada na psicologia sócio-histórica, a 

metodologia de produção dos dados (entrevistas semi-estruturadas) foi realizada por meio 

de dois procedimentos básicos: 1) leitura atinente ao tema de estudo; e 2) pesquisa de 

campo com uma professora do primeiro ciclo do ensino fundamental. Em relação ao 

processo de análise e interpretação da fala da professora, seguimos a orientação teórico-

metodológica dos núcleos de significação, segundo a qual é constituída de quatro etapas, a 

saber: 1) leitura flutuante; 2) pré-indicadores; 3) indicadores; e 4) núcleos de significação. 

Sobre os resultados alcançados, este trabalho registra e interpreta histórias vividas e 

contadas pela professora sobre suas práticas de enfrentamento e êxito no espaço escolar, 

mas seu salto de qualidade se constitui quando o pesquisador se desprende dos relatos das 

histórias vividas e passa a considerar a dimensão subjetiva que as constitui. 

Palavras-chave: Histórias vividas; Professores; Dificuldades; Práticas exitosas.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Situado no campo temático da atividade docente, o objeto de estudo deste artigo 

está relacionado às dificuldades e práticas exitosas vividas pelo professor frente às mais 

diversas situações pedagógicas que atravessam o cotidiano da escola, especialmente a sala 

de aula, um espaço onde a vida de professores e alunos pulsa com mais intensidade. 

Vale salientar que as dificuldades e os êxitos que configuram a atividade docente 

não são sentidas de forma igual por todos os professores, mesmo quando vivenciados e 

compartilhados de forma semelhante no mesmo tempo e espaço, pois são fenômenos que 

se constituem não apenas a partir da dimensão objetiva da realidade. Os processos do agir, 

do pensar e do sentir do professor são mediados também pelas condições subjetivas que 

configuram a sua existência na realidade sobre a qual atua. Negar as condições subjetivas 

                                                           
1 Graduanda do Curso de Letras – Língua Portuguesa da Faculdade de Letras e Artes da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (FALA/UERN) e Bolsista de Iniciação Científica do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
2 Professor do Departamento de Educação da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (FE/UERN). 
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implica não reconhecer o professor como sujeito que pensa, que tem imaginação, que 

planeja ações e age frente à realidade. 

A necessidade de estudo da atividade docente tem sido cada vez mais urgente, haja 

vista diversas investigações, sejam as mais recentes (TARTUCE, NUNES e ALMEIDA, 

2010) ou aquelas um pouco mais antigas (OLIVEIRA, 2004), estarem apontando 

fragilidades pedagógicas diversas que merecem ser não apenas abordadas, mas, sobretudo, 

pesquisadas e discutidas a fim de que se possa conhecê-las em profundidade e, assim, 

contribuir com o processo de superação de muitas das questões que dificultam tanto o 

desenvolvimento da sua formação acadêmica como da sua atuação profissional. 

Numa rápida revisão bibliográfica sobre alguns desses estudos que abordam o tema 

com bastante profundidade, isto é, tanto sobre a formação docente como a atuação 

profissional, podemos destacar algumas importantes contribuições, a exemplo de Oliveira 

(2004) e Tartuce, Nunes e Almeida (2010). 

Oliveira (2004, p. 1128), com o objetivo de “discutir algumas questões relativas à 

gestão escolar e às condições de trabalho nas escolas”, debruça-se sobre um profundo 

estudo do trabalho docente utilizando, como fundamento de suas análises, o resultado de 

algumas “pesquisas realizadas no contexto brasileiro”. 

Frente a isso, seus estudos têm apontado que as reformas educacionais 

implementadas no País a partir dos anos 90 do século passado têm gestado mudanças 

significativas na realidade da escola. Contudo, ao invés de propiciar uma garantia de 

dignidade e valorização do magistério, as mudanças têm se configurado numa 

reestruturação do trabalho docente que aumenta a responsabilidade dos professores ante 

questões (ou funções não pedagógicas) para as quais não foram formados, não sendo raras 

as vezes em que são “convocados” a atuar, por exemplo, como psicólogo, enfermeiro, 

assistente social. 

Assim, Oliveira (idem, p. 1132) ressalta: “nesse contexto é que se identifica um 

processo de desqualificação e desvalorização sofrido pelos professores”, processo esse (de 

desqualificação e desvalorização) que, ainda conforme Oliveira (idem), ajuda a entender 

que, mesmo diante das transformações pelas quais a escola tem passado, deixando de ser 

rigidamente autoritária (modelo tradicional), isso não quer dizer que tenha se tornado 

democrática. Com a sua reorganização, o que se constata é apenas um estado de 

precarização do trabalho pedagógico do professor nesse espaço. 
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Outra importante contribuição ao assunto aqui em tela pode ser constatada nos 

estudos de Tartuce, Nunes & Almeida (2010). Objetivando identificar os aspectos que 

levam os jovens à escolha por seguir ou não a carreira profissional docente, descobriu-se 

entre os sujeitos entrevistados, que eles têm de fato o desejo de ingressar na universidade, 

porém a rejeição pela escolha da carreira docente foi bem maior do que aqueles que podem 

vir a decidir trilhar por este caminho. 

A pesquisa aponta que alguns pensam em seguir esta carreira, mas muitos desistem 

e por motivos vários. Alguns dos fatores que condicionam o estudante à não escolha 

profissional docente se revelam em um sentimento de antipatia à profissão, nas intenções 

de futuro, nos exemplos de professor que os alunos têm hoje, no baixo nível de 

rentabilidade, na violência que é presença constante nas escolas, na influência por parte 

dos familiares ou de pessoas do seu convívio social, como também na complexidade que é 

a atuação do professor em sala, dentre outros. Porém, Tartuce, Nunes & Almeida (2010, p. 

472) ressaltam que: “apesar de todas as dificuldades associadas ao trabalho do professor, a 

maioria dos jovens da pesquisa enaltece a docência, como uma “profissão bonita”, uma “função 

nobre”, porque vê nela um trabalho fundamental para a formação do indivíduo”. 

São essas questões, e tantas outras que seguem a linha de interpretação de que a 

atividade docente não é apenas um desafio do professor que está na sala de aula. É, 

também, um campo de conhecimento complexo. E isso nos implica um importante objetivo 

de estudo, que é o de apreender os sentidos constituídos por professores do ensino 

fundamental acerca das histórias de enfrentamento e êxito em sala de aula. Ao 

traçarmos esse objetivo, remetemo-nos à ideia de que o professor enfrenta desafios e, em 

muitas das ocasiões, o êxito constitui a sua ação. Mas, em que situações as dificuldades se 

manifestam? E como as situações de êxito se materializam? É a oportunidade de poder 

viver situações tanto de dificuldades como de êxito, em que procura agir a partir de uma 

inteligibilidade, que chamamos de empoderamento do professor. 

A noção de empoderamento abordada neste trabalho tem como base a compreensão 

de Clot (2006) sobre atividade, a qual é definida como triplamente dirigida, isto é, pelo 

sujeito, o “outro” e o próprio objeto, de modo que, na atividade, o sujeito é afetado tanto 

pelo que faz quanto pelo que não conseguiu fazer. 

É, portanto, apoiado na concepção de atividade definida por Clot (2006), bem como 

na discussão de Vigotski (2001) sobre sentidos, que partimos do pressuposto de que as 

inúmeras dificuldades vivenciadas pelo professor na escola, especialmente na sala de aula, 
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não se convertem necessariamente em impedimentos psicológicos e/ou pedagógicos para o 

desenvolvimento do seu trabalho, deixando-o à margem da responsabilidade ética e 

pedagógica que se exige dele para agir. 

Valemo-nos de Aguiar e Ozella (2006, p. 226) para explicar que a categoria 

sentido, em Vigotski, se constitui na contradição com os significados, aqui definidos como 

elementos linguísticos que, por meio do pensamento discursivo e da generalização da 

palavra, “permitem a comunicação, a socialização de nossas experiências”. 

Como diz Vigotski (2001, p. 398), a “palavra desprovida de significado não é 

palavra, é um som vazio”. Assim, o significado não é apenas linguagem. É também um 

pensamento. Por isso, ainda segundo Vigotski (2001, p. 398), “generalização e significação 

da palavra são sinônimos”. 

É essa complexa relação entre pensamento e linguagem que leva Aguiar e Ozella 

(2006, p. 226) à defesa da tese de que os significados “contêm mais do que aparentam”. E 

por isso, os citados autores apontam que, do ponto de vista metodológico, é só por meio de 

um processo de análise e interpretação que se torna possível “caminhar para as zonas mais 

instáveis, fluidas e profundas, ou seja, para as zonas de sentido”. 

Assim, enquanto os significados são mais universais, portanto, generalizáveis, os 

sentidos são mais singulares, pessoais. Os sentidos são, portanto, não apenas produtos 

psicológicos, mas processos sociais de significação que afetam o sujeito e se convertem em 

fenômenos psicológicos. 

 

 

2 MÉTODO 

Para alcançar o objetivo a que nos propomos, foi realizada inicialmente uma 

pesquisa de campo utilizando a entrevista do tipo semiestruturada. Para isso, contamos 

com a colaboração de uma professora alfabetizadora de uma escola da cidade de Mossoró. 

A seleção da escola e da professora colaboradora ocorreu por meio de um contato inicial 

com a direção da instituição, a quem apresentamos o nosso projeto de pesquisa e 

demonstramos interesse em realizá-lo junto a pelo menos um professor que pudesse 

colaborar com o nosso estudo. A partir do convite e o aceite da escola, a pesquisa foi 

realizada com a colaboração de uma professora alfabetizadora. 

Sobre os procedimentos utilizados para a coleta de dados, tido aqui como 

“produção” de dados, ressaltamos que a entrevista (semiestruturada) foi realizada a partir 
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de questões norteadoras como base para um diálogo inicial. A entrevista ocorreu na própria 

escola e foi registrada por meio de aparelhos digitais como celular e filmadora. 

Quanto ao procedimento de análise e interpretação dos dados, recorremos à 

proposta metodológica dos núcleos de significação (Aguiar e Ozella, 2013; Aguiar, Soares 

e Machado, 2015), que é constituída de quatro etapas, a saber: 1) leitura flutuante da 

entrevista; 2) levantamento de pré-indicadores; 3) sistematização de indicadores e 4) 

sistematização dos núcleos de significação. 

A leitura flutuante consiste num processo de apreensão do conteúdo da entrevista 

visando compreender não a linearidade da fala, mas os saltos qualitativos, as questões que 

trazem à tona a intencionalidade do entrevistado em opinar sobre o assunto abordado. Essa 

leitura, portanto, retoma pontos estratégicos, sem necessariamente obedecer a ordem do 

discurso, escaneando as palavras, de forma que sejam apreendidos os significados da fala 

do entrevistado. O resultado desse processo inicial de análise é a ponte de passagem para a 

segunda etapa dos procedimentos, isto é, o levantamento de pré-indicadores. 

A segunda etapa, que é o levantamento dos pré-indicadores, segundo apontam 

(Aguiar, Soares e Machado, 2015, p. 64), “é um momento da pesquisa que visa a apreender 

não simplesmente as afirmações verbais do sujeito, mas também as significações da 

realidade que se revelam por meio das expressões verbais, que são sempre carregadas de 

afeto”. Os pré-indicadores são partes do discurso do falante prenhes de significado. 

Ressaltando também que os pré-indicadores apenas iniciam a apreensão das significações 

da fala do sujeito, mas um resultado maior dessas ideias se dará na etapa dos indicadores. 

Os indicadores são temas constituídos a partir da aglutinação de partes da fala do 

sujeito, que foram selecionadas anteriormente como pré-indicadores. O processo de 

aglutinação dessas partes se dá através da similaridade, semelhança ou contraposição dos 

conteúdos, já que o contraste também pode se constituir como gênese de pensamentos que 

se concretizam e se revelam nas ações do sujeito no exercício de suas atividades. Pois 

como bem colocam Aguiar e Ozella (2013, p. 309), “um indicador pode ter potências e 

coloridos diferentes em condições diversas, tais como: fases ou etapas da trajetória de vida, 

tipos de relações com outros, experiências profissionais, etc”. A junção desses temas, 

portanto, torna mais claro o entendimento das falas do sujeito e apontam para a construção 

da quarta etapa, que é chamada de núcleos de significação. 

Já a quarta etapa, a sistematização dos núcleos de significação, consiste, segundo 

Aguiar, Soares e Machado (2015, p. 70), num momento “que busca, por meio do ‘processo de 
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articulação dialética’ dos indicadores, a realidade concreta, ou seja, os sentidos que, histórica e 

dialeticamente, articulam a fala e o pensamento do sujeito”. 

 

     

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O objetivo deste item é desenvolver a análise e interpretação das significações que 

constituem a fala e o pensamento do sujeito colaborador da pesquisa no que diz respeito ao 

objeto aqui estudado, ou seja, as dificuldades e práticas exitosas vividas pelo professor 

frente às mais diversas situações pedagógicas que atravessam o cotidiano da escola, 

especialmente a sala de aula. Como já anunciado no item sobre o “método”, o processo de 

análise e interpretação dos dados, por meio do levantamento de pré-indicadores e 

indicadores, resultou na sistematização de dois núcleos de significação: 1) Alfabetização: 

escola, família e comunidade; 2) O afeto como poder de ação e transformação. 

 

 

NÚCLEO 1: ALFABETIZAÇÃO: ESCOLA, FAMÍLIA E COMUNIDADE 

Iniciando a conversa com a professora, ela ressalta que, tendo em vista as situações 

de aprendizagem em que se encontram as crianças, o processo de alfabetização é um 

trabalho muito difícil: 

 

Sabemos que trabalhar com alfabetização é uma coisa muito difícil, 

porque a gente pega crianças com vários tipos de situações. 
 

Os vários tipos de situações apontam para a existência de uma diversidade de 

elementos que é sempre constitutiva de qualquer sala de aula e que, ao mesmo tempo, 

requer uma competência do professor para lidar com ela. Dentre esses elementos, alguns já 

são revelados pela professora, como a família, o professor, a quantidade excessiva de 

alunos por sala de aula, comportamento e a própria diferença no ritmo de aprendizagem 

apresentada por cada aluno, conforme atestam os pré-indicadores abaixo: 

 

Não culpo só a família não culpo só a escola, eu culpo também o 

professor, quer dizer, são várias questões que levam ao fracasso da não-

alfabetização. 
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Alfabetizar, a gente sabe que é uma coisa muito difícil, e um só professor 

ele não tem condições de alfabetizar vinte e cinco alunos, ele sozinho, 

porque tem escola que trabalha dessa forma. 

 

Minha turma agora é uma turma muito difícil, assim, ninguém queria 

ficar com essa turma porque você viu naquele dia como eles são 

agitados, são muito mal disciplinados e isso já vem de traz, não é 

d`agora. 

 

A gente sabe que tem aqueles que eles não são iguais, a aprendizagem... 

não são iguais, tem uns mais adiantados, outros mais atrasados. 

 

Os pré-indicadores acima revelam as dificuldades e os desafios que existem em 

torno desse trabalho, seja com o aluno, com a quantidade de alunos a se trabalhar em uma 

sala de aula, seja com a metodologia de trabalho e o material didático utilizado. No 

entanto, as dificuldades e os desafios não são problemas absolutos. Trata-se de problemas 

que podem ser superados a partir de ações pedagógicas intencionalmente focadas, como é 

o caso da defesa da tentativa de articular escola, família e comunidade em apoio a 

alfabetização. É nessa perspectiva que a professora diz que é importante buscar a ajuda dos 

pais, pois a colaboração deles junto a escola auxilia no desenvolvimento do aluno. Sobre 

essa questão, vale destacar a seguinte fala da professora: 

 

Procuro os pais, eu procuro, converso com eles pra saber o que é que tá 

acontecendo, porque as vezes o problema não está na sala, não tá na 

escola, as vezes o problema tá em casa, então eu sempre procuro tá em 

contato com os pais, sempre quando eu vejo que tá com muita 

dificuldade eu procuro que eles me ajudem. 

 

Defendendo a parceria entre a escola e a família dos alunos como instrumento de 

fortalecimento e elevação da qualidade do ensino e da aprendizagem, a professora não 

mede esforços para procurar os pais e pedir-lhes ajuda diante das eventuais dificuldades 

que surgem ao longo do processo de alfabetização. E quando a ajuda se materializa, isto é, 

quando os pais são sensibilizados acerca da importância da ajuda aos filhos nas atividades 

escolares, a melhora no desempenho da aprendizagem torna-se real. É isto o que atesta as 

seguintes falas de Neném: 

 

Umas [crianças] tem mais, um pouco mais de conhecimento porque são 

acompanhadas pelos pais, né, já trazem alguma bagagem, e outras não, 

a gente tem que começar do zero, porque infelizmente é... os pais eles 

colocam a responsabilidade né somente na escola, joga o filho lá na 
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escola e eles tomem de conta, o professor tome de conta, e eles não têm 

aquele acompanhamento. 

 

Sempre tô procurando assim, saber dos pais o que tá acontecendo, o quê, 

qual é a contribuição que eles estão dando, se eles estão realmente 

acompanhando. Então não é você ser arrogante, é você saber falar sabe? 

Não é também você chegar e culpar o pai porque que a criança não tá 

aprendendo, então é você buscar junto com o pai uma solução para 

aquele problema, para aquele problema que tá acontecendo. 
 

Além da família, a professora também significa a comunidade como uma parceira 

em potencial que pode contribuir com a qualidade da alfabetização, facilitando o processo 

pedagógico em alguns aspectos, sobretudo aqueles que dizem respeito aos problemas de 

aprendizagem: 

 

Tem aquelas questões de crianças com problemas, que a escola tem que 

trabalhar junto com o professor [...] pra ver onde é que tá o ferimento, 

onde é que tá o fracasso da não-aprendizagem. 

 

O “ferimento”, ou o “fracasso da não aprendizagem”, afirmações aqui definidas 

como dificuldades que podem constituir a alfabetização, dizem respeito, segundo a 

professora, não apenas à responsabilidade da escola ou da família, mas também da 

comunidade, que, em muitas situações, contribui para que o índice de exclusão social de 

crianças seja cada vez mais elevado, inclusive no que se refere tanto às condições objetivas 

quanto subjetivas de aprendizagem dos conteúdos escolares. 

 

A escola junto com o professor e a comunidade, eles têm que procurar 

saber aonde é que tá o problema que aquele aluno não está sendo 

alfabetizado, porque a gente sabe que a criança ela passa por várias 

situações, ela já traz uma bagagem de casa, e as vezes o que ela traz de 

casa não é bom. 

 

Para a professora, a dicotomia escola/comunidade em nada contribui para o 

desenvolvimento da educação escolar da criança. Pelo contrário, cria enormes dificuldades, 

haja vista, na prática, tratar-se de mundos diferentes. No entanto, é preciso assumir essa 

questão como uma responsabilidade de ambos, pois as dificuldades que atravessam a 

aprendizagem não se esgotam no aluno ou na família, nem na escola ou no professor. É 

uma questão mais ampla, que também diz respeito à comunidade onde estão localizados os 

alunos e a escola. 
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NÚCLEO 2: O AFETO COMO PODER DE AÇÃO E TRANSFORMAÇÃO 

Há muitas questões que podem levar ao fracasso da não-alfabetização. E é nesse 

momento em que aparece na fala da professora o afeto como poder de ação no processo de 

alfabetização. O afeto muitas vezes move o professor a tomar determinadas atitudes em 

detrimento de uma ação que pode ser positiva para o convívio com seus alunos, ou até 

modifica a metodologia de ensino na execução de suas tarefas, possibilitando o êxito do 

trabalho do professor na alfabetização, como consta na fala de Neném: 

 

Ele [o professor] vai, é tipo um olho clínico, ele sabe onde é que tá o 

ferimento e sabe a cura daquele ferimento, então o professor ele não 

pode ficar, se prender apenas um livro, simples livro, ou um simples 

quadro, ele tem muitas formas de ensinar, muitas formas de trabalhar, de 

alfabetizar, porque as vezes uma simples atividade de cantar, de ler uma 

história, de como você lê, você trazer a criança pra o mundo da 

imaginação. 

 

Se a gente quiser a gente pode fazer muito, a gente, o professor que é 

professor mesmo, ele tem artimanhas, ele tem criatividade, então ele 

pode fazer muito. 

 

Sabe-se que a batalha em favor da qualidade do ensino na educação é uma luta 

diária das pessoas envolvidas nesse processo. A falta de uma formação acadêmica 

satisfatória para o público que as escolas têm hoje, a infraestrutura de algumas escolas e os 

baixos salários, são alguns dos fatores que podem desencadear o fracasso da aprendizagem, 

fracasso esse que, no início da vida escolar da criança, implica o quadro da não-

alfabetização. 

O afeto que constitui o poder de ação do professor na sala de aula pode ser um 

poderoso aliado na superação desse desafio, que é o fracasso escolar na alfabetização. Para 

a professora Neném, alfabetizar significa se doar, trazer o desafio para si. E colocando esse 

sentimento em suas palavras, ela diz: 

 

Se ele [o professor] não se doar, ele não vai conseguir alfabetizar, ele 

tem que ter amor naquilo que ele tá fazendo. 

 

Eu adoro desafio, porque é um desafio! Ninguém quis [ficar com a 

turma] ninguém! Então, pra mim é um desafio muito grande, mas eu vou 

lá, vou enfrentar. Dias cansados, dias tristes, bem desanimados! Mas no 

outro dia, pescoço assim... sabe?, nariz empinado e vamos lá. (nesse 
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momento a professora coloca a mão no queixo num sinal de tipo vou 

enfrentar) 

 

A recompensa por o trabalho e a dedicação soa leve no falar da professora, que no 

momento da entrevista expressa sua emoção e relata com satisfação o prazer que ela tem 

em trabalhar com alfabetização, conforme pode ser visto, na fala de Neném: 

 

Eu acho que se você batesse uma foto (mais risos) se você pudesse eu 

acho olhar assim dentro dos meus olhos assim, bem no fundo assim, eu 

acho que eu fico emocionada só em falar. 

 

[Meus olhos] brilham de prazer, é um prazer muito grande, eu acho que 

eu não tenho nem palavras como explicar esse prazer que eu sinto em 

trabalhar com alfabetização. 

 

Então, nota-se claramente nas palavras de Neném seu gosto com o ensino de 

alfabetização, que, além de sua competência profissional, ela aceita os desafios da 

profissão, ela busca meios de realizar suas tarefas com êxito. E o resultado da dedicação e 

do seu empenho no trabalho está refletido na fala, quando ela diz: 

 

Pra mim a recompensa maior é quando você encontra eles lá na rua, é... 

noutras séries e que diz assim: “tia, olhe quem me ensinou a ler”. Hoje 

eu tenho, eu tenho alunos que são casados, que já são pais, mães, “tia 

neném, olhe tia neném foi quem me ensinou a ler” [...] aí quer dizer, 

assim, tem prazer maior? 

     

    Para a professora Neném, alfabetizar é mais do que seguir a risca o conteúdo do livro 

didático, é mais do que ensinar a ler e escrever. Para ela ensinar é mostrar o mundo a uma 

criança e mostrar que eles fazem parte desse mundo, que eles podem contar a sua própria 

história com o auxílio dela. É ter a oportunidade de contribuir na formação de um ser 

humano, e poder lá na frente, ver os frutos do seu trabalho. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Investigar um tema de estudo em educação relacionado à dimensão subjetiva das 

dificuldades e práticas exitosas construídas na (e pela) escola, é assumir o desafio de uma 

atividade cujos resultados podem apontar para a mesmice dos discursos e das práticas que 

constituem o cotidiano da pedagogia escolar, mas, também, podem desvelar uma realidade 
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oculta surpreendente, tanto em relação a ações quanto a afetos que constituem o processo 

escolar. 

Na escola, as dificuldades dizem respeito a diversos fatores, seja em relação ao 

comportamento dos alunos, seja quanto a organização política dos professores, a formação 

continuada e em serviço, etc. As dificuldades escolares são conhecidas e relatadas não 

apenas por professores e demais especialistas em educação. Os próprios pais sabem e 

reconhecem muitas das dificuldades vividas por professores e alunos. No entanto, a escola 

é um espaço que se constitui não apenas pela presença de dificuldades, sejam elas de 

natureza pedagógica ou administrativa. Há, também, muitas práticas de enfrentamento e 

êxito que vêm se constituindo na escola. E, dada as suas peculiaridades, esse fenômeno 

também precisa ser estudado com a profundidade que requer a complexidade da questão. 

Quando falamos de “dificuldades” e “êxitos”, é importante ressaltar que estamos 

nos referindo não a elementos empíricos, mas à concretude da realidade, de modo que tais 

elementos (dificuldades e êxitos) são significados por diferentes pessoas, não de forma 

igual, mas conforme a síntese histórica de constituição de cada sujeito. Assim, as 

significações constituídas tanto acerca das dificuldades como dos êxitos, são 

dialeticamente singulares e universais. Nesse processo, “dificuldades” e “êxitos” são 

elementos constitutivos um do outro. 

Com isso, faz-se importante ressaltar que é na atividade humana, um processo vivo 

e dinâmico, portanto, histórico, que tanto as dificuldades como os êxitos se constituem não 

apenas como expressões objetivas da realidade, mas também subjetivas. No caso do 

professor, sabemos que a atividade docente não se reduz ao que se faz em sala de aula. 

Contudo, dentre as suas várias dimensões, a sala de aula é o espaço privilegiado onde, por 

meio do enfrentamento às dificuldades, ela tanto se realiza como também fracassa no 

intuito do alcance de uma prática exitosa de ensino e aprendizagem. 

É nessa perspectiva, de que as práticas de enfrentamento e êxito na escola são 

construções sociais que se materializam tanto objetiva quanto subjetivamente, que, neste 

trabalho, defendemos a tese segundo a qual o sucesso escolar é constituído não apenas pelo 

método de ensino apontado pela escola e utilizado em sala de aula pelo professor. 

Conforme apontam os dados aqui analisados e interpretados, os núcleos de 

significação apontam que a prática pedagógica da alfabetização é constituída por 

elementos que estão além daqueles que se remetem à metodologia de alfabetização ou aos 

níveis de desenvolvimento cognitivo da criança. Embora esses aspectos sejam importantes, 
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o trabalho com alfabetização é “unanimemente” reconhecido como um ato pedagógico 

complexo, cujo processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita é também 

atravessado pelos sentidos psicológicos que constituem o professor acerca da importância 

do seu trabalho. 

No caso da professora que participou como sujeito desta pesquisa, colaborando 

com os diversos questionamentos incialmente levantados, é possível aprender as 

significações de uma prática pedagógica que é mediada pela dimensão subjetiva de um 

empoderamento pedagógico. Nessa perspectiva, ela parece se distanciar de alguns 

discursos pedagógicos contemporâneos, ou pelo menos não se atém a eles, sobretudo 

aqueles que responsabilizam a criança pelo fracasso escolar. Mesmo atribuindo 

responsabilidade tanto à comunidade onde a criança vive como aos pais, de modo que 

todos poderiam ser parceiros da criança em vista do seu desenvolvimento, a professora 

acredita que o sucesso escolar do aluno também é da responsabilidade da escola e do 

professor. 
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RESUMO: A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte ocupa o décimo 

primeiro lugar entre as universidades do Nordeste com o maior número de alunos com 

deficiências. Dentre essas deficiências, a deficiência física, com 15 alunos em diferentes 

cursos na UERN e desses quatro alunos cadeirantes em diferentes cursos. Através do 

Processo Seletivo Vocacionado de Vagas Iniciais (PSV I), a UERN vem cumprindo sua 

missão de incluir todos e todas. Em decorrência e, com a entrada de discentes 

cadeirantes, a necessidade do acesso, por seleção, de profissionais Técnicos em 

Deficiência Física, para o acompanhamento, com qualidade, visando a construção da 

independência e autonomia dos referidos discentes. Este projeto, intitulado, 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ACESSIBILIDADE: 

RODA DE CONVERSA EM CADEIRAS DE RODAS tem por objetivo a formação 

continuada para educadores de discentes cadeirantes, bem como a construção de ações 

para a quebra de barreiras físicas e arquitetônicas na UERN que promovam a 

consolidação da inclusão de discentes cadeirantes fortalecida pelo entendimento da 

pertinência da perspectiva de inclusão no âmbito da coletividade acadêmica. O 

problema da pesquisa está constituído a partir da seguinte pergunta: quais as barreiras 

arquitetônicas existentes e como os discentes cadeirantes convivem se movimentam e 

participam de todas as atividades acadêmicas meio aos desafios impostos? A pesquisa é 

qualitativa, utiliza a Metodologia da História Oral, com instrumentos das entrevistas de 

profundidade, as roda de conversas, anotações, registros fotográficos. Suas narrativas 

permitirão que os sujeitos percebam sua trajetória de vida sobtensões e superações de 

barreiras físicas, se (Auto) Formem e contribuam para a formação da comunidade 

acadêmica, considerando a necessidade de uma formação continuada em nível superior, 

bem como o olhar detalhado quanto à existência de barreiras arquitetônicas. Resulta nas 

políticas voltadas para a diversidade e inclusão permitindo aprofundar a Formação 

Humana e Desenvolvimento Profissional Docente e as Políticas e Gestão da Educação, 

com vistas à acessibilidade. É urgente enfrentar esses desafios para o presente momento 

histórico marcado pelas transformações no campo do trabalho, pelos avanços nas novas 

tecnologias da informação e da comunicação como pela internacionalização de suas 

ações inclusivas. 

PALAVRAS – CHAVE: Educação inclusiva. Acessibilidade. Quebra de barreiras. 

Cadeirantes. 
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INTRODUÇÃO 

O projeto intitulado EDUCAÇÃO INCLUSIVA EEFETIVAÇÃO DO DIREITO 

À ACESSIBILIDADE: RODA DE CONVERSA EM CADEIRA DE RODAS, implica 

na formação com olhar para a diversidade e a inclusão de cadeirantes na UERN, 

considerando o aumento da quantidade de discentes em cadeira de rodas nos diversos 

cursos da universidade. Permitirá a ressignificação do perfil de profissional que se 

encontre compatível com as novas exigências sociais e educacionais que se espera de 

um profissional da educação. A formação continuada de profissionais da educação não 

dispensa rigor teórico e metodológico que possibilite enfrentar desafios, redimensionar 

ações, contribuir com a qualidade da educação pública do país e, mais diretamente, da 

região na qual a UERN se insere. 

Ao reafirmar o compromisso social da universidade como forma de inserção nas 

ações de promoção e garantia dos valores democráticos, de igualdade e 

desenvolvimento social, a pesquisa se coloca como prática acadêmica que objetiva 

interligar a universidade, em suas atividades de ensino e pesquisa, com as demandas do 

dia a dia. Da mesma forma e com igual importância permitirá a relação dialógica com as 

diversas Faculdades, Campus e Núcleos Avançados, considerando a ampliação do 

número de discentes cadeirantes a partir do Processo Seletivo Vocacionado de Vagas 

Iniciais (PSVI). Sem dúvida o diálogo com a comunidade, o olhar atento para as 

barreiras arquitetônicas permitirão a troca e compartilhamento entre os saberes e 

fazeres, pois provocará a participação da comunidade acadêmica na construção de 

ações, com vistas ao atendimento às diferenças.  

 O princípio do compromisso social e educacional é central no projeto. Projeto 

social se constrói com a participação dos sujeitos, forjada pelos sujeitos com o mundo, 

na práxis como diz Freire (1996). A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

cumpre seu papel social e compromisso no resgate da dívida do longo tempo de 

exclusão de sujeitos submetidos ao silêncio. Implica ainda o imperativo de uma análise 

crítica da realizada, um olhar de estranhamento e de desnaturalização dos ambientes de 

modo a fomentar ações inclusivas, e, ao mesmo tempo, provocar novas necessidades 

para o desenvolvimento individual e coletivo. Essa missão encontra-se compatível às 

novas exigências sociais e educacionais que de uma instituição de ensino superior.  

 Esse projeto de pesquisa sinaliza, com a mesma pertinência, como base e 

fundamento, sobretudo quanto ao que diz a Convenção dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência, aprovada pela Organização das Nações Unidas, em 2006, do qual o Brasil é 

signatário, também, o Decreto 5.296, de 2004, que trata das deficiências e, no caso 

específico da acessibilidade, define que as pessoas com deficiências sejam atendidas 

para viverem de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da 

vida. No mesmo documento avisa que os Estados Partes deve tomar as medidas 

apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico dentre outras. 

Este projeto mira a discussão sobre uma política de inclusão, com o olhar firme 

para as barreiras físicas ainda existentes na UERN. Temos, assim, discentes em cadeira 
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de rodas nos cursos de: Serviço Social, Direito, Filosofia, Medicina, Ciência da 

Computação.  

Dessa forma, diante de um novo modo de fazer educação, em que a informação, 

o conhecimento, a sensibilização para o outro, o aquecimento das energias para a 

superação e quebra de barreiras, a partir de todos e todas é fundamental. O saber 

acadêmico, aliado ao olhar para o cotidiano, bem como para o espaço físico, no caso 

deste projeto de pesquisa, possibilitará a geração de singularidades que desembocam em 

novos modos de produzir, em ações concretas. É nesse espaço que deve se inser as 

atividades dos docentes e discentes, através da institucionalização da inclusão 

universitária, na busca de contribuições que efetivamente conduzam à melhoria da 

qualidade de vida dos discentes.  

Hoje a UERN conta com 1120 (cento e doze) discentes com deficiência, em 

diversas condições de deficiência, e precisa cuidar da inclusão, de fato, que consolide a 

autonomia e independência dos discentes. Desse total temos quatro discentes 

cadeirantes. Nesse sentido, argumentamos pela necessidade da realização deste projeto, 

com vistas à quebra de barreiras físicas urgentes e acessibilidade.  

É preciso efetivar a Política de Inclusão Educacional na Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte, mediante debates e intervenções técnicas especializadas, assim 

como disponibilizar Tecnologias Assistivas (equipamentos especiais, ajudas técnicas, 

softwares etc.) para que discentes e docentes da instituição possam ter acesso aos 

conhecimentos, informações, relacionamentos e ambientes de estudo, sem o entrave de 

barreiras. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 A pesquisa tem como enfoque o qualitativo;  

Levantamento bibliográfico sobre o objeto de estudo;  

Rodas de conversa; registros escritos, fotográficos e Narrativas de vivências, 

ensino e formação; 

 A Metodologia da História Oral vai de encontros com a voz dos sujeitos da 

pesquisa, possibilitando as pesquisadoras escutar suas narrativas, a respeito das 

dificuldades enfrentadas no seu cotidiano, sobre seus maiores problemas no contexto 

físico, os aprendizados, desafios e superações que encontram no dia a dia.  

 Da mesma forma, foram também entrevistados membros docentes 

familiares/acompanhantes/cuidadores dos discentes cadeirantes, com intuito de narrar o 

acompanhamento educacional dos sujeitos, bem como relatos sobre sua luta diária em 

relação a trajetória escolar e acadêmica até o momento presente. 

 Foram realizadas análises reflexiva-crítica das narrativas dos sujeitos da 

pesquisa sobre as suas trajetórias de vida na acadêmica, de estudo e formação em 

diálogo com os estudos teóricos realizados no momento inicial da pesquisa, nos dando 

respaldo para firmar as discussões realizadas nas rodas de conversa e assim fazer a 

retroalimentação da pesquisa. 

Realizamos estudos, leituras individuais/grupos, fichamentos e debates sobre 

educação inclusiva e educação superior. 
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Apresentamos o projeto aos alunos cadeirantes, possibilitando o convite para 

participarem como sujeitos da pesquisa. 

Analisamos de maneira crítica-reflexiva as narrativas e os relatos desses alunos e 

familiares. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 Conhecer a trajetória de vida dos alunos cadeirantes da UERN, a fim de entendê-

los como sujeitos históricos e construtores da sua própria vida;  

 Constatar as dificuldades e superações enfrentadas diariamente por discentes 

cadeirantes dentro da Universidade, visando sua reivindicação e opiniões para uma 

atender suas demandas e seu melhor bem estar; 

 Fazer o mapeamento das condições de acessibilidade física da UERN; 

 Propor ações para a quebra das barreiras arquitetônica e atitudinais. 

 Com o nosso projeto de pesquisa conseguimos concretizar alguns objetivos: 

 Familiares e amigos do discente, narraram um pouco da trajetória até a 

inserção à academia, contando fatos que contribuíram para sua conquista de 

chegar a uma universidade; 

 Foi relatado experiências vividas pelo próprio discente as dificuldades de 

uma pessoa com deficiência chegar até uma universidade, mostrando que 

apesar de todas dificuldades, é possível sim, se chegar a uma graduação, 

mesmo se deparando diariamente por dificuldades; 

 Com o apoio, suporto, dedicação, paciência e parceria de amigos e 

familiares, se fez mais fácil superar as dificuldades até se chegar na 

universidade; 

 Foi relatado durante as narrativas, dificuldades diárias encontradas pelo o 

discente para superar os desafios, tanto em sua vida pessoal, como desafios 

impostos na vida social; 

 A questão arquitetônica da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

nos quais foram necessárias algumas adaptações do próprio discente, para 

sua melhor autonomia e com isso maior aproveitamento e participação na 

sua graduação; 

 Em questão de acessibilidade, foram notáveis as adequações vendo a 

necessidade de modificações na própria faculdade do discente, inserindo 

rampas e também a própria preparação dos funcionários da instituição; 
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 Com a necessidade de acessibilidade, a universidade está lutando para a 

quebra de barreiras juntamente com os discentes, para tornarem o campus 

acessível a todos;  

 Incentivos da universidade em promover a quebra de barreiras, tanto as 

atitudinais e arquitetônicas, para o discente ter uma autonomia, podendo 

aproveitar ao máximo sua graduação; 

 A superação do próprio discente a academia, onde sua trajetória como de 

qualquer outro discente é longa, deparando diversas e inúmeras dificuldades 

diárias a se chegar uma universidade pública; 

 A importante participação e interação entre os discentes e docentes da 

universidade, promovendo um acolhimento e mostrando a todos, que apesar 

das limitações e algumas dificuldades, o portador de deficiência física pode 

se graduar como qualquer outro discente sem nenhuma deficiência ou 

limitação. 

 

CONCLUSÃO 

 Refletir sobre as dificuldades e superações enfrentadas pelos alunos cadeirantes 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com vistas à quebra de barreiras 

arquitetônica e inserção dos discentes cadeirantes nos diversas práticas acadêmicas para 

mobilizar a defesa da dignidade, dos direitos, do bem estarem e acessibilidade. 

 Discutir em foque nesse assunto é de extrema importância, pois apesar de hoje 

existir muitas leis e decretos que asseguram as pessoas deficientes em sua inserção à 

educação pública de qualidade, não é bem isso que encontramos em todos os lugares, 

onde as barreiras atitudinais e até mesmo a falta de conhecimento, fazem com que as 

pessoas com alguma deficiência não sejam um público totalmente inseridos na questão 

da educação pública. 

Com a inserção do aluno com alguma deficiência no contexto do Ensino 

Superior, com o maior propósito de fazer a consolidação e ampliação de uma prática 

educacional que atenda aos princípios da educação inclusiva, pautada num processo 

inclusivo de aprendizagem, permitiu identificar bases teóricas que valorizam o saber do 

indivíduo.  

A realização desse projeto foi de extrema importância e necessidade, pois os 

discentes com deficiencia física, cadeirantes, e alguns com deficiencia em mobilidade 

física e motora, reclamam da existência das barreiras físicas, atitudinais, e dizem da 

necessidade urgente da quebra dessas barreiras. 

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte ocupa o décimo primeiro 

lugar entre as universidades do Nordeste com o maior número de alunos com 

deficiências. Com relação ao ingresso da pessoa com deficiência no ensino superior, a 
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UERN vem cumprindo o que orienta o Aviso Circular n° 277/MEC/GM – Brasília de 

08 de maio de 1996 e ainda o Decreto n° 3.298 de 20 de dezembro de 1999, no tocante à 

acessibilidade e formação docente. 

Em cumprimento ao que dispõe o § 2º do artigo 5 da Lei 8.112/1990 e o Decreto 

3.298/1999, a UERN vem inserindo em seus concursos públicos o percentual mínimo 

previsto na legislação de 5% das vagas destinadas a candidatos com necessidades 

especiais, inclusive, conseguindo êxito nas aprovações. Ressalte-se que, desde antes da 

Constituição e Leis Ordinárias que versem sobre o assunto, a UERN já absorvia em seus 

quadros servidores técnico-administrativos e professores com deficiência. Em 

cumprimento a Lei Nº 9.696, de 25 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre 5% de vagas 

para candidatos com deficiência, vem cumprindo desde o PSVI/2014, o que ampliou o 

número de alunos com deficiência. 

Todos estes acontecimentos justificaram a importância de ter sido desenvolvida 

esta pesquisa para aquecer as discussões e ações sobre o tema na Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, como também fortalecer a participação constante da 

UERN em eventos, ministrando os conhecimentos relativos a este campo de 

conhecimento tanto dentro da instituição como na sociedade, onde mostra interesse da 

contrução de um ambiente inclusivo, tanto internamente dentro da academia, quando na 

sociedade em geral.  

É visível o aumento do número de discentes com necessidades educacionais 

especiais e com deficiência na instituição, fruto, sobretudo, de um esforço coletivo de 

apoio desde do aluno como vestibulano, com necessidade especial, ressaltando-se que a 

entrada é apenas uma das preocupações, mas a continuidade do estudo com qualidade 

tem sido, no entanto, o maior desafio da UERN. Uma diretoria importantíssima e 

essencial é a Diretoria de Políticas e Ações Inclsuvias, a DAIN, onde desde o Processo 

Seletivo Vocacional (PSV), a entrada do aluno, sempre está acompanhandoo e 

monitorizando a caminhada do discente com alguma necessidade especial. 

O trabalho desenvolvido pela UERN consubstancia-se nas propostas gerais de 

ação, tanto da UERN quanto das Legislações Nacionais e internacionais de Educação 

Especial, buscando promover e ampliar intercâmbio com diversas entidades, 

objetivando o gerenciamento, a transmissão e a fixação de técnicas e metodologias no 

campo do ensino da Educação Especial. A educação das pessoas com necessidades 

educacionais especiais, assim como de qualquer cidadão, tem como finalidade promover 

o desenvolvimento das potencialidades de todos os discentes. A apropriação dos 

conhecimentos acumulados e no decorrer de suas vidas ajuda, e muito, para que todas 

possam aprender e demonstrar suas habilidades e, ao mesmo tempo, utilizar a melhor 

maneira o conhecimento que também as humaniza, dando-lhes oportunidades para que 

possam ter uma maior integração na sociedade, onde não ocorra a exclusão delas. 

Hoje a UERN conta com 112 (cento e doze) discentes com deficiência 

cadastrados na DAIN e em diversas condições de deficiência, e precisa cuidar para a 

progressão desses discentes para todos os níveis de ensino.  

É preciso efetivar a Política de Inclusão Educacional na Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte, mediante estudo, pesquisa, extensão, debates e intervenções 

técnicas especializadas, assim como disponibilizar Tecnologias Assistivas. 
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Há necessidade de um trabalho intenso, considerando os discentes e comunidade 

acadêmica de forma geral, professores, técnicos, que dependem da Política de Inclusão 

da UERN, que, para nossa realidade apresenta, dentro da consonância com o Decreto 

n°3.298/1999, alterado pelo Decreto n° 5.296/2004, as seguintes situações: visual, 

física, auditiva, motora e intelectual. 

Acresce a ampliação da preocupação sobre Deficiência e Necessidades 

Educacionais Especiais, esta última como nova entrando em evidência a partir das 

discussões do chamado “movimento pela inclusão” e dos reflexos provocados pela 

Conferência Mundial sobre Educação Especial, realizada em Salamanca, na Espanha, 

em 1994. No referido ano, foi elaborado um documento mundialmente significativo 

denominado “Declaração de Salamanca” no qual foram levantados aspectos inovadores 

para a reforma de políticas e sistemas educacionais voltadas para as pessoas portadoras 

de necessidades especiais. 

Todos os esforços da UERN em se enquadrar aos decretos e leis, buscando 

assegurar os direitos das pessoas com necessidades especias a sua entranda na academia 

está sendo com êxito, onde cada vez mais cresce o índice de alunos com alguma 

necessidade especial na instituição, mas não em estarem só para mostrar resultados 

quantitativos, mas sim, qualitativos, dando-lhes apoio e adequando sempre as 

necessidades que surgem a todos os momentos.  
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ESTUDO DA APLICABILIDADE DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS 

ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO PÚBLICO E PRIVADO EM CARAÚBAS/RN 

Autoria: Wigna da Assunção Gurgel Fernandes 

 Breenda Cryslide Freitas Santos  

 Francisco das Chagas Fernandes de Moura 

 Prof. Me. Orientador: José Orlando Costa Nunes 

Resumo: A educação financeira tem uma grande importância na medida em que permite 

o desenvolvimento de habilidades para saber administrar o dinheiro, e dessa forma 

tomar decisões acertadas e fazer uma boa gestão de suas finanças pessoais.Este trabalho 

tem como principal objetivo colher informações para poder valorizar a própria finança 

do indivíduo e promover o resgate e a disseminação da educação financeira no âmbito 

das escolas do ensino médio sejam elas públicas e privadas. A realização do projeto 

poderá obter um maior desenvolvimento econômico numa região principalmente por 

desenvolver a cultura da educação financeira junto ao povo local, fato este hoje 

inexistente no município de Caraúbas do Estado do Rio Grande do Norte. O foco 

principal desta pesquisa é possibilitar aos alunos do ensino médio da cidade de 

Caraúbas/RN, o desenvolvimento de sua mentalidade visando a questão do saber poupar 

e de realizar negócios promissores no futuro. Para contextualizar este projeto em ação 

íntegra, procurou-se eleger alguns pontos teóricos do tema considerados importantes 

para a reflexão de caráter metodológico. Nessa atividade, procurou-se perceber nesse 

tipo de educação a inseminação do conhecimento específico para tal fim, visto que ela a 

(educação financeira) é uma ótima ferramenta para controlar e saber lidar com os 

gastos. A metodologia a ser trabalhada nesta pesquisa é exploratória-descritiva, 

qualitativa e aplicada a cidade de Caraúbas/RN. A população e a amostra da pesquisa 

foi definida no momento in loco, sendo que o  quantitativo foi estabelecido pelo total 

dos alunos matriculados nas duas escolas que no momento de realização do treinamento 

estavam presentes na sala de aula. Os resultados puderam evidenciar que trabalhar 

educação financeira nas escolas do ensino médio é de grande valia para o 

desenvolvimento pessoal das pessoas bem como para o desenvolvimento econômico da 

região onde os projetos são implementados.  
 

Palavras Chaves: Educação Financeira, Perfil de Sucesso, Mentalidade Empreendedora. 

 

1.Introdução 

             Atualmente o descontrole financeiro da maioria das famílias é causado pelo 

excesso de gastos descontroladamente (DRUCKER, 2003). Para isso contribui também 

o crédito facilitado como cartões de crédito e empréstimos disponíveis em abundância. 

A Educação Financeira é um processo que estimula o desenvolvimento de 

capacidades e aptidões preparando os indivíduos para tomar decisões mais seguras e 

conscientes.  Assim, dar-se a importância de se conhecer sobre administração 

financeira, tendo em vista que a dificuldade das pessoas em administrar seu dinheiro é 

proeminente e é necessário e importante fazer um estudo sobre a implantação da 

educação financeira nas escolas públicas e privadas do ensino médio, pois os estudantes 
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no futuro próximo serão adultos que precisam saber controlar e lhe dar com suas 

próprias finanças.  

A prática da administração do próprio dinheiro deve fazer parte do currículo 

escolar. Sendo necessário educar o aluno para suas responsabilidades financeiras, 

capacitando-o para executar os seus projetos de vida. 

No ensino médio os alunos ainda tem uma visão de dinheiro fácil e não tem 

nenhum controle sobre ele. A dependência dos pais levam a esse pensamento. É nesse 

sentido que o planejamento financeiro deve se tornar um hábito desde cedo. 

Assim diante desta problemática, faz-se então a seguinte pergunta de 

pesquisa: Como os alunos das escolas (pública e privada) do ensino médio veem e 

realizam ações que favorecem o desenvolvimento da educação financeira em suas 

próprias vidas?. 

Com o intuito de obter uma resposta para a problemática levantada, a 

presente pesquisa contará com o seguinte objetivo geral: Conhecer informações chaves 

para consolidar o trabalho de desenvolvimento da educação financeira, priorizando o 

caso específico da cidade de Caraúbas/RN como base para atuação, para assim poder 

ampliar a oportunidade de acesso a este tipo de conhecimento junto ao público 

estudantil do ensino médio. 

Especificamente 01- pretende-se analisar teoricamente a educação 

financeira para poder trabalhar iniciativas educacionais no âmbito educacional do 

ensino médio; 02- identificar as problemáticas do tema (educação financeira) para poder 

desenvolver um trabalho de estimulo à população (nova geração) especificamente na 

reflexão sobre o desenvolvimento da mentalidade da educação financeira nas escolas; 

03- Conhecer as potencialidades do município de Caraúbas para uma futura intenção de 

aplicação desse tipo de educação como projeto educacional inovador nas escolas desse 

município; e 04- Entender os diferenciais das escolas públicas e privadas em relação à 

valorização da educação financeira no âmbito interno de suas escolas. 

Pensando nessa premissa é que se compreende que atualmente é primordial 

se ter um planejamento adequado e isto quanto mais cedo melhor de se obter.   Estudos 

sobre a educação financeira no Brasil é bastante incipiente e atualmente ganhou grande 

relevância em termos de estudo e aplicação, devido o desenvolvimento de outro tema 

que também esta em foco que é empreendedorismo, conforme Hisrich (2004) enfatiza.  

A idéia é fazer com que essa nova geração tenha oportunidade de se auto-

conhecer e reviver as manifestações de desejos de consumo exorbitantes e de realização 

de sonhos que muita vez faz necessário saber poupar. A questão prioritária é definir em 

que nível está a educação financeira da população do município de Caraúbas, com base 

nos dados colhidos do projeto de intervenção e de pesquisa. 

Para estudar esses aspectos voltados as realidades atuais, devem-se levar em 

questão, que a educação financeira sofre alterações ao longo dos tempos, e que ela 

também contempla os aspectos econômicos, administrativos, educativos e sociais de 

uma localidade. 

Juntar tais vertentes (Educação-Finanças-Sucesso) implica em novas formas 

de ação na gestão de valores, exigindo articulações interdisciplinares (LELIS, 2010). 

Assim, nesta pesquisa, busca-se compreender os conceitos e as práticas para 
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desenvolver junto à comunidade uma educação que na maioria das vezes é desprezada 

pelas escolas do ensino médio, sejam elas públicas e privadas. 

Contudo, para não deixar alastrar-se a falta de desenvolvimento econômico, 

pressupõe-se que a educação financeira trata-se de um processo permanente de trabalho 

educacional, centrado no indivíduo como fonte primaria de autoconhecimento e 

enriquecimento individual e coletivo. 

Esta pesquisa justifica-se principalmente porque ajudará a consolidar ainda 

mais a educação financeira e conseqüentemente o desenvolvimento econômico da 

cidade de Caraúbas/RN. 

Desta forma, o presente trabalho tem como argumento mostrar como a 

administração pessoal financeira pode auxiliar no controle de gastos, estabelecendo os 

limites de compras evitando um futuro endividamento e conseqüentemente uma 

sociedade saudável financeiramente. Principalmente por se saber que a sociedade de 

hoje inclui padrões e impulsiona o desejo de compra de diversas formas, sendo os 

jovens uns dos que mais se influenciam. 

 

2.Referencial Teórico 

2.1 Educação Financeira 

Desde o surgimento do sistema capitalista as pessoas tiveram a necessidade 

de se adaptar ao novo conceito de dinheiro e suas variáveis mais complexas 

comparativamente aos sistemas anteriores.Dessa forma a educação financeira surge 

como resposta para orientar as pessoas nas suas decisões que envolvem suas finanças 

pessoas.  

De acordo com a OCDE - Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Econômico (2005) apud Brasil, Projeto de lei Nº 206/2009, 2009, p. 

02: 

Educação Financeira é o processo mediante o qual os indivíduos e as 

sociedades melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos e produtos 

financeiros de maneira que com informação, formação e orientação claras 

possam desenvolver os valores e as competências necessárias para se 

tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos neles envolvidos. 

Como já destacado pela OCDE 2005, os indivíduos poderão fazer escolhas 

mais bem informadas e contribuir para a formação destes mais conscientes, 

responsáveis e comprometidos com o futuro.  

Segundo Gallery et al. (2011, p.288), educação financeira é "a capacidade 

de fazer julgamentos inteligentes e decisões eficazes em relação ao uso e gestão do 

dinheiro”. Para Lelis (2006), a educação financeira é importante, pois abrange 

informações de como aumentar a renda, reduzir despesas e gerenciar fundos. 

Resumindo, a educação financeira é utilizada como ferramenta para a pessoa 

administrar o próprio dinheiro. 

Já a percepção de Hill (2009), afirma que a educação financeira pode ser 

definida como as habilidades que os indivíduos apresentam para fazer escolhas 

adequadas ao administrar suas finanças pessoais durante o ciclo de sua vida. 
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De forma mais objetiva, Medeiros (2003) e Lelis (2006) compreendem que 

a educação financeira é um tema no qual se discute a importância do dinheiro, a forma 

como se deve administrá-lo, ganhá-lo, gastá-lo, poupá-lo e consumi-lo conscientemente. 

De acordo com esses autores, estas necessidades levam a discutir o tema educação 

financeira. Analisando-se os conceitos apresentados até o momento, é possível concluir 

que a educação financeira constitui um meio que instrui as pessoas a usarem o dinheiro 

de forma coerente, evitando o uso inadequado e o gasto inconsciente, impedindo, assim, 

o endividamento. 

A educação financeira é refletida na administração do dinheiro. A gestão 

financeira pessoal ou planejamento financeiro pessoal consiste em estabelecer e seguir 

uma estratégia para a manutenção ou acumulação de bens e valores que irão formar o 

patrimônio de uma pessoa e de sua família. Essa estratégia pode estar voltada para o 

curto, médio ou longo prazo e visa garantir a tranqüilidade econômico-financeira do 

indivíduo (CAMARGO, 2007).  

Desta forma, para Matta (2007) a educação financeira pessoal é um 

conjunto de informações que ajudam as pessoas a lidarem com a sua renda, com a 

gestão do dinheiro, com gastos e empréstimos, poupanças e investimentos. 

Para Braunstein e Welch (2002) além do benefício pessoal, a educação 

financeira favorece o melhor desenvolvimento do mercado financeiro, uma vez que o 

estimula a oferecer melhores serviços. Assim os participantes ajudam a criar um 

mercado competitivo e eficiente. 

É necessário manter o controle daquilo que se ganha e do que se gasta para 

possuir equilíbrio financeiro. Nessa linha Cerbassi (2004) afirma que a riqueza não 

depende do que se ganha, mas sim da forma como se gasta. Dessa forma é possível com 

uma renda baixa construir um padrão de vida satisfatório e que proporcione bem estar, e 

agindo de forma consciente e moderada manter esse padrão no futuro. Do mesmo modo 

grandes rendas podem não garantir a sustentabilidade de um padrão de vida com 

conforto, devido à ineficiência da gestão do dinheiro que se recebe. 

É visto que quando o indivíduo tem um conhecimento sobre finanças, ele 

tem disponibilidade de informações necessárias para administrá-las, o que reflete no 

comportamento no que diz respeito á capacidade de perceber o que melhor se enquadra 

aos seus interesses, construindo técnicas favoráveis para o alcance de metas e objetivos.  

O conhecimento sobre a educação financeira é fundamental para que as 

pessoas saibam o verdadeiro custo dos bens que venham a adquirir, analisando as 

diversas formas de aquisição de produtos, quais as melhores formas de pagamento.  

Educar-se financeiramente irá auxiliar os indivíduos a alcançarem seus 

objetivos e suas metas com mais facilidade. Para isso, é importante que as pessoas 

entendam o que desejam e o que precisam. D’Aquino (2008, p.23) corrobora com esta 

ideia e afirma que “ser capaz de distinguir o que compramos porque queremos daquilo 

que consumimos porque precisamos é fundamental em qualquer idade”. Por isso a 

importância da educação financeira, pois discute aspectos diretamente relacionados à 

forma de consumo, quanto se gasta, quanto se acumular.  

Cabral (2013) ressalta que “na realidade, não é quanto dinheiro se ganha que 

faz a diferença, mas quanto dinheiro se guarda ou, ainda, quanto o dinheiro trabalha 
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aumentando-o, e por quantas gerações ele se manterá”. Percebe-se que a educação 

financeira é algo de suma importância para as famílias, para o indivíduo e para um país. 

A população sente-se cada vez mais atraída pelo consumismo, por propagandas, por 

crédito fácil, onde a maioria da população tem dificuldades financeiras. 

Freitas (2011) afirma que o alvo da educação é a autonomia, ou seja, a 

possibilidade de o jovem ser capaz de viver por conta própria  uma  vez  terminada  a 

adolescência.  Essa autonomia traduz-se  na  liberdade  de  viver  e  pressupõe  a  

responsabilidade  de  governar  sua própria vida e de arcar com as conseqüências de 

suas escolhas.Assim os princípios da educação financeira visam ajudar as pessoas a 

adquirir bons hábitos financeiros para que possam conquistar melhores condições de 

vida. 

Lucciet al (2011) afirmam que a importância da educação financeira pode 

ser vista sob diversas perspectivas. Sob a perspectiva de bem estar pessoal, jovens e 

adultos podem tomar decisões que comprometerão seu futuro, e as conseqüências vão 

desde desorganização das contas domésticas até a inclusão do nome em sistemas como 

SPC/ SERASA (Serviço de Proteção ao Crédito), que prejudicam em muitos casos, a 

carreira profissional. 

Desse modo, o foco não deve ser na perseguição e acumulo das riquezas, 

mas na melhoria de atitudes e posturas que ajudem a direcionar os recursos financeiros, 

para que proporcione às pessoas mais tranqüilidade, mais segurança, mais conforto e 

mais prazer. 

 

2.2 Educação Financeira no Ensino Médio 

 

O estudo e o desenvolvimento da educação financeira estão vinculados ao 

comércio e ao mercado de trabalho. O mundo está diretamente ligado à questão 

financeira, pois em praticamente todos os lugares lida-se com situações ligadas a esse 

tema, seja para calcular juros, descontos, porcentagens, enfim, o tempo todo usa-se 

operações  financeiras que requerem noções de matemática financeira. Assim é 

importante ter-se noções sobre o assunto em questão para melhor compreender os 

mecanismos das operações financeiras.  

O aluno que compreende os temas e procedimentos para a resolução de 

situações problemas que envolvem a relação com o dinheiro, sem dúvida terá condições 

de exercer sua cidadania de forma consciente, e aumentará suas chances de ascensão no 

mercado de trabalho. 

Almeida (2004) aclara que os conteúdos de Educação Financeira no Ensino 

Médio contribuem para capacitá-los para entender o mundo em que vivem, tornando-os 

mais críticos ao assistir a um noticiário, ao ingressar no mundo do trabalho, ao 

consumir, ao cobrar seus direitos e analisar seus deveres. E, com essa contribuição 

possam vir a ter uma relação saudável e responsável com o dinheiro, criando uma ética 

muito clara para ganhar e gastar dinheiro de forma responsável.  

O estudo da educação financeira para os alunos de ensino médio influencia 

na sua vida, pois são jovens, os quais muitos estão iniciando no mercado de trabalho. 

Nessa etapa são realizadas decisões sobre suas finanças pessoais, com mais 

compromisso começam a tomar iniciativas do que irão comprar, do que necessitam e 

realmente o que precisam.  
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A importância da educação financeira nas escolas, segundo Modernell 

(2010) é preparar as novas gerações para fazer uso inteligente e responsável do dinheiro 

e dos recursos disponíveis, escassos ou abundantes para que cada cidadão possa 

contribuir positivamente para o crescimento socialmente responsável da economia e dos 

índices de qualidade de vida.   

A atenção especial dada ao Ensino Médio, ainda segundo Maia (2000), deve 

ser vital, pois este nível de ensino se caracteriza como uma etapa que oferece aos 

sujeitos uma possibilidade maior e mais crítica de compreensão do mundo em que 

vivem, oferecendo-lhes uma formação geral, de modo a atuarem como cidadãos. 

Algumas razões para ensinar sobre educação financeira nas escolas são 

resumidas pelo jornal Zero Hora (2010):01-Orientar sobre o uso correto do crédito e 

demais produtos financeiros para evitar o endividamento e a inadimplência; 02- Planejar 

o uso dos recursos financeiros pessoais e familiares; 03- Despertar o interesse e a 

consciência sobre gestão financeira em busca de um diagnóstico da situação pessoal e 

familiar; 04- Entender a importância do controle do orçamento doméstico por meio do 

conhecimento de conceitos como receita bruta, receita líquida, custos e despesas; 05- 

Desenvolver a mentalidade e a atitude de economizar, investir e poupar visando ao 

equilíbrio financeiro; 06- Evitar o desperdício e valorizar o consumo com base em 

critérios racionais; 07- Dar embasamento às decisões de investimento e financiamento; 

08- Evitar que o consumidor se torne vítima de propagandas enganosas; e 09- Preparar 

novas gerações para o uso inteligente e responsável do dinheiro. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) para o ensino 

médio,  

A Matemática no Ensino Médio tem um valor formativo, que ajuda a 

estruturar o pensamento e o raciocínio dedutivo, porém também desempenha 

um papel instrumental, pois é uma ferramenta que serve para a vida cotidiana 

e para muitas tarefas específicas em quase todas as atividades humanas 

(PCN’S, 1999, p.251). 

Assim o assunto estudado para o conhecimento financeiro devem ser 

relacionados com situações do dia a dia para que possam compreender as diversas 

ocasiões empregando a questão da matemática, como também administrar suas finanças 

pessoais mais adequadamente. 

Diante das mudanças do mundo atual, os indivíduos precisam ter 

competências na área de finanças para saber lidar com questões de planejar, organizar, 

aperfeiçoando conhecimentos para suas tarefas. 

Conforme Rocha (2008) coloca: “quando o indivíduo tem as finanças em 

ordem, ele toma decisões e enfrenta melhor as adversidades. E isso ajuda não só na vida 

financeira, mas também nos aspectos familiares”. 

Ao se deparar com situações os alunos com um conhecimento financeiro 

adequado conseguem ter uma visão mais ampla e enfrenta de maneira confiante as 

decisões que venham a tomar. 

O ensino da educação financeira no Ensino Médio considera tanto a 

necessidade que cada aluno possui, com diferentes motivações e interesses criando 
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melhores condições para sua inserção no mundo de transformações como também 

contribui para desenvolver as capacidades que dele serão exigidas em sua vida social e 

profissional. 

Assim, o ato de educar financeiramente é o ponto de partida para criar 

indivíduos conscientes da importância do dinheiro para a sua vida. É importante ensinar 

os jovens a comprar itens de forma planejada, a fazer escolhas que lhe proporcione um 

melhor investimento de sua renda. Com isso a organização e o comprometimento do 

jovem levarão a um consumo cada vez mais consciente e que a partir dessa percepção 

de suas ações individuais ao longo do tempo irão se expandir para a sociedade gerando 

um bem estar comum.  

 

2.3 Metodologia Pedagógica para Educação Financeira 

 

Para o estudo da educação financeira foi feita uma explanação teórica 

sobre o tema, e a sua relevância para o aprendizado dos alunos. Para isso, foi realizado 

oficinas, apresentação de slides, envolvendo os estudantes na busca de obter seus 

conhecimentos sobre o tema discutido bem como instruções de como utilizar as 

finanças pessoais de forma adequada no seu dia a dia. 

As atividades práticas desenvolvidas levou em conta o conhecimento da 

moeda e de seus câmbios, o planejamento financeiro pessoal, os benefícios do 

planejamento, a viabilidade de poupança e investimentos entre outras atividades. 

Ao apresentar os tópicos discutidos foram feitas indagações aos alunos 

sobre o que está sendo discutido como forma de interagirem e ficarem a vontade com 

as discussões e o tema. 

No final da pesquisa em campo foi aplicado um questionário aos alunos 

com questões objetivas e subjetivas. O questionário continha perguntas relacionadas 

ao estudo e tema proposto.  Este abrangeu como os alunos vêem a perspectiva da 

educação financeira no seu dia, bem como opiniões em relação a importância de se 

tratar desse assunto, e a sua influência para formar cidadãos responsáveis. 

 

3. A Escola em Estudo 

 

A escola em estudo da rede pública de nível médio de Caraúbas é a escola 

Estadual Sebastião Gurgel. Ela funciona em três turnos: matutino, vespertino e noturno. 

Com seis turmas em cada turno, e no turno Noturno com três turmas. Estão 

matriculados atualmente 625 alunos. A maior parte dos alunos são da zona urbana, 

sendo uma pequena parcela da zona rural, e alguns de cidades circunvizinhas, como 

Janduís e Campo Grande.  A escola é dividida em equipes: de Direção, Pedagógica, de 

Apoio Administrativo e de Apoio Pedagógico. 

O corpo docente da escola é formado por dezessete professores, o qual, 01 

dos professores cursa mestrado, 03 são especialistas, 12 possuem nível superior e 01 

está concluindo a graduação. Já o corpo docente não efetivo é formado por três 

professores, que fazem parte dos convênios Estado/Município e SEEC (Secretaria de 

Estado da Educação e da Cultura) / Universidade.  

Alguns dos objetivos educacionais da escola são: oferecer um serviço de 

qualidade garantindo excelência no trabalho desenvolvido; primar por um ensino de 
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qualidade, formando cidadãos críticos; fortalecer o intercâmbio entre escola e 

comunidade; diminuir o índice de evasão e reprovação no prazo de dois anos.  

Durante o decorrer do ano letivo são colocados em prática alguns projetos, 

dentre os quais podem se destacar: Feira de Ciências, Projeto DESPERTAR em parceria 

com o Sebrae e Oficinas do ensino médio aprovado. Esse último citado é uma disciplina 

a mais na grade curricular do aluno. Todos os alunos precisam escolher umas das 

oficinas para participar. Dentre as oficinas podem ser destacadas de língua inglesa, 

geografia, história, português, entre outras. Nas oficinas são desenvolvidas atividades 

complementares aos assuntos estudos nas disciplinas, levando ao aluno a um maior 

aprofundamento do conteúdo. 

A escola em estudo da rede particular de Caraúbas é o Educandário Êxito 

Colégio e Curso. Tem como missão construir uma escola digna, justa e com 

fraternidade onde se tem a dignidade de exercer a plena e eficácia dos direitos e deveres 

de cidadãos, críticos, participantes e atuantes com as transformações sociais, 

econômicas e políticas.  A escola abrange ainda estudantes de outros municípios, como 

Campo Grande e Patu. 

O funcionamento da mesma é somente pelo turno da tarde. Em média estão 

matriculados 38 alunos. A gestão escolar é formada por dois diretores que graduação em 

pedagogia, e especialização em psicopedagogia. O corpo docente da escola possui 12 

professores, alguns possuem graduação, outros ainda estão finalizando sua graduação. 

Para uma boa administração escolar é realizado quinzenalmente um 

planejamento sobre as aulas, fazendo uma análise sobre o funcionamento da mesma, 

verificando se está sendo repassado o conteúdo de forma adequada aos alunos, como 

está o aprendizado e o que precisa ser melhorado para o melhor desempenho dos 

estudantes. 

Algumas atividades complementares e projetos são realizados durante o ano 

letivo, tais como: São João, Campeonato esportivo Manoel Filipe, além de 

comemorações de dia das mães, dos pais. Destaca-se o SEFAE, que é uma 

integralização da família junto à escola para melhorar o convívio dos mesmos 

trabalhando no desenvolvimento dos alunos. Além deste, outro evento importante é o 

Setê, que é o Seminário Temático do Êxito, realizado uma vez no ano. Trata-se de 

várias apresentações, onde são realizados trabalhos culturais, como poesia, música, 

poema, teatro, musicais, literatura brasileira, todos desenvolvido pelos alunos.  

 

4. Metodologia 

 

Este trabalho possui uma caracterização de pesquisa bibliográfica e de 

campo, visto que se pesquisou em livros as teorias de referencias para compreender a 

importância da educação financeira, como também o levantamento de informações 

junto aos estudantes de nível médio buscando saber como vêem e realizam ações para 

o aprendizado sobre a educação financeira.  

 

A pesquisa seguiu uma perspectiva qualitativa no que se refere ao método 

que fora utilizado para a coleta de dados.Segundo Hussey e Collis (2005, p. 59), “ Essa 

proposta qualitativa enfatiza os aspectos subjetivos da atividade humana focando o 

significado, e não a mensuração, de fenômenos sociais”.  
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Utilizou-se ainda, do método quantitativo para tabulação e análise dos dados 

coletados da amostra da população em questão. Segundo Oliveira (2001), esse método 

significa quantificar opiniões, dados, na forma de coleta de informações, com a 

utilização de recursos e técnicas estatísticas. 

Verificou-se nesse estudo qual a influência da educação financeira na vida 

dos estudantes e o entendimento de como esta questão pode contribuir para o 

conhecimento do valor do dinheiro e como aplicá-lo de forma mais adequada. 

No que se refere aos objetivos ela é do tipo descritiva. A pesquisa descritiva 

tem como objetivo observar, registrar, analisar e correlacionar fatos ou fenômenos sem 

manipulá-los.  Usa a descrição de características de determinada população ou 

fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis, utilizando técnicas 

padronizadas de coleta de dados (CERVO e BERVIAN, 2007). 

A coleta de dados utilizada será através da técnica de observação 

participante com os alunos da escola e de um questionário a ser respondido pelos 

alunos, tanto na escola pública como particular.Conforme Vergara (2000), a coleta de 

dados é a etapa em que o pesquisador se utiliza de alguma técnica para a busca de dados 

que respondam ao problema. 

Para Cervo e Bervian (2007) a coleta de dados envolve passos como a 

determinação da população a ser estudada, a elaboração do instrumento de coleta, a 

programação da coleta e a própria coleta.  

Os dados foram obtidos através de uma amostra de 36 alunos, que 

correspondem a 5,42% de uma população de 663 alunos. Esses 36 alunos somam o total 

da amostra da rede pública e particular de Caraúbas que ofereceram subsídios para a 

conclusão deste estudo.  

O tratamento de dados será realizado por meio da aplicação de questões 

abertas e fechadas, visto que se utilizou do método quantitativo (estatísticas 

descritivas com percentuais de freqüência das respostas) e do método quantitativo 

(análise do conteúdo das questões abertas).  

 

5. Apresentação dos dados 

 

Esta pesquisa abordou como a educação financeira se faz presente no cotidiano 

dos alunos do ensino médio das escolas pública e privada na cidade Caraúbas. 

  

Ao verificar o nível de conhecimento dos alunos em relação ao tema educação 

financeira é possível perceber que a grande maioria tem certo entendimento, mostrando 

que a mesma está relacionado com a administração das finanças, a um controle de 

gastos, a utilização do dinheiro de forma adequada sem desperdiçá-lo. Esse 

conhecimento segundo eles foram adquiridos com os pais que comentam 

freqüentemente sobre a questão do dinheiro.  

Quando perguntado aos alunos se exercem alguma atividade remunerada, cerca 

de  74,28%( 26 alunos) não trabalham, e apenas 25,72% ( 9 alunos) atuam no mercado 

de trabalho. Foi possível perceber que a parcela dos estudantes que não trabalham é 

porque a maior parte do tempo se dedica aos estudos, e outros por falta de oportunidade 

de empregabilidade.  
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Com relação ao uso da mesada 77,14% não recebe uma quantia fixa por mês. 

Mostrando que quando precisam de algo, por necessidade ou desejo recorrem aos pais 

que lhe proporcionam esse pedido. Apenas 22,86% dos alunos ganham mesada 

mensalmente, e desta percentagem a maioria é de escola particular.  

Examinou-se que o planejamento sobre as finanças pessoais é realizado por 

apenas 40% dos estudantes, que recorrem ao método de anotação dos gastos, analisando 

quais gastos. Já 60% dos alunos não fazem nenhum tipo de planejamento, porque 

consideram desnecessário. Todavia quando procurou-se saber sobre algum controle 

sobre os gastos mensais é notado que 60% adota uma prática de controle mensal. Isso é 

executado através de uma análise sobre a necessidade de se adquirir determinado item, 

gastar o mínimo possível e estabelecer de certa forma uma quantia a ser gasta por mês. 

Foi analisado que o controle mensal está relacionado como ato de comprar. Ao 

pensar em adquirir algum produto, a maior parte dos alunos, 54,28%, visam à satisfação 

de uma necessidade, enquanto 31,42% considera a chance de aproveitar uma 

oportunidade, e 14,30% indicam outras opções.  

É possível constatar nas respostas subjetivas que no geral os estudantes acham 

de grande relevância discutir o tema na escola, sendo um local apropriado. Eles 

destacaram que a escola é um grande responsável pelo desenvolvimento do aprendizado 

estudantil. Apesar de conversar algumas vezes o tema educação financeira em casa com 

os pais, os alunos não se sentem confiantes. Nota-se uma preocupação devido ao fato de 

temerem não saber lhe dar com o seu salário no futuro quando empregados, o que para 

os mesmos exigiria uma responsabilidade maior. 

Uma das sugestões enfatizadas pelos estudantes para o estudo da educação 

financeira seria oferecer uma disciplina específica para abordar o assunto, visto que 

consideram um tema significativo. Além disso, para discorrer sobre o mesmo relataram 

que o ideal é uma pessoa especializada tratar sobre o tema. 

Ao fazer uma analise sobre alguma abordagem referente a educação financeira 

na escola, percebeu-se que somente a escola privada faz referência a esse tema. Esse 

fato comprova que a escola pública tem uma deficiência nessa área, apesar de que os 

estudantes mostram um pouco de conhecimento no assunto.   

Esse fato é comprovado ao verificar que os alunos da escola particular 

analisam as possibilidades de pagamento antes de efetuar a compra. Para isso, enfatizam 

a questão dos juros sobre o valor pago. Optam por descontos em suas compras, pois 

com isso terão o preço reduzido, e assim economizaram.  

 

6. Conclusões e Recomendações 

 

Conforme proposto neste estudo, foi analisado como os alunos das escolas 

(pública e privada) do ensino médio vêem e realizam ações que favorecem o 

desenvolvimento da educação financeira em suas próprias vidas. 

 

Uma das considerações constatadas é certo conhecimento sobre a educação 

financeira por parte dos alunos. Apesar disso,a maioria não coloca de fato em prática o 

pouco que sabem. Dessa forma, são necessárias pessoas especializadas para discorrer 

sobre o tema, e assim mostrar como pequenas mudanças nos hábitos do cotidiano 

podem fazer toda a diferença em suas rendas.  
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Apesar disso, há uma falta de planejamento evidenciada pelos estudantes, que 

não se preocupam em adotar essa prática, pois não consideram importante o bastante. 

Sendo que o planejamento é a base para saber administrar as finanças, que também trará 

consequências nos seus objetivos e em outras áreas. Por isso, ter uma educação 

financeira adequada depende de como elabora o planejamento.  

É importante ressaltar que há um interesse desses alunos pelo conhecimento 

mais detalhado e trabalhar com a questão da educação financeira. Todavia a deficiência 

das escolas em discutir o assunto deixa os alunos a desejar.  

Dessa forma, a educação financeira se faz necessária no cotidiano desses 

jovens, pois tratar-se do saber lhe dar com seus recursos financeiros de forma eficiente. 

Para isso, é necessária uma mobilização por parte em especial das escolas para a 

aplicação desse tipo de educação. Esse fato, torna-se importante pois mostra a 

relevância de formar jovens conscientes e responsáveis com suas finanças.Como 

também é considerável a importância para a população como um todo da cidade de 

Caraúbas como também do país, pois os jovens de hoje serão cidadãos adultos do 

futuro.  
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RESUMO 

 

Este trabalho se inscreve na Pesquisa de Iniciação Científica 2014/2015 da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, vinculadas ao Núcleo de Estudo e Educação - NEEd, cuja linha 

de Pesquisa Cultura, Sociedade e Políticas Educacionais, tem como objetivo conhecer a 

importância da implementação do projeto político-pedagógico em escolas públicas da cidade 

de Icapuí/CE e Grossos/RN. No primeiro tópico discute os conceitos sobre o Projeto Político 

Pedagógico à luz das contribuições de OLIVEIRA (2011), FONSECA(2003), VEIGA(2002). 

O segundo apresenta os dados empíricos de duas escolas investigadas mediante um questionário 

semiestruturado, realizado com a equipe gestora. Entre as conclusões aponta-se como inadiável 

a implementação e atualização do Projeto Político Pedagógico. 

 

 PALAVRAS– CHAVE: Gestão Escolar. Implementação. Projeto Político Pedagógico. 

Organização e funcionamento. Cotidiano escolar. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na década de 1990, o foco das reformas educacionais no Brasil foi a Gestão, buscou 

por meio da descentralização administrativa, financeira e pedagógica promover à ampliação do 

acesso à educação básica a partir de uma lógica racional (OLIVEIRA, 2011).  Na última 

Conferência Nacional de Educação (CONAE), realizada no primeiro semestre de 2010, ficou 

combinado a construção de Sistema Nacional de Educação com diretrizes educacionais comuns 

implementadas em todo território nacional visando a superação das desigualdades regionais e 

à regulamentação do regime de colaboração, objetivando o enfrentamento dos desafios 

educacionais a União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos devem agir em conjunto 

dividindo responsabilidades de forma colaborativa e não competitiva.  

                                                           
1  Discente do curso de Serviço Social da Faculdade de Serviço Social - FASSO, Campus Central, UERN. E-

mail: tamiresmorais495@gmail.com  
2 Mestre em Educação pela UFRN. Professora assistente IV da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

Membro dos Grupos de Estudos e Pesquisas em Estado, Educação e Sociedade e do Núcleo de Estudos em 

Educação – GEPEES/NEEd/UERN/CNPq. E-mail: eugeniama1@yahoo.com.br 
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CONCEITUANDO O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 

No âmbito das atuais políticas voltadas para o ensino, a elaboração e implementação do 

Projeto Político Pedagógico deve traduzir a descentralização dos poderes e encargos 

educacionais que asseguram relativa autonomia pedagógica e administrativa às instituições de 

ensino públicos.  

Os debatedores destacaram e reforçaram a ideia de que o Projeto Político Pedagógico é 

um dos pilares mais fortes na construção de uma gestão democrática. Portanto, deve ser 

elaborado e executado conforme o Art. 12, inciso I, e Art. 13, inciso I, da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de nº 9394/96, determinam aos estabelecimentos de ensino 

elaborar e executar sua proposta pedagógica com a participação dos docentes.  

 

 

No Art. 12º. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema de ensino, terão a incumbência de: I - elaborar e executar sua proposta 

pedagógica;  

No Art. 13º. Os docentes incumbir-se-ão de: I - participar da elaboração da proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino; II - elaborar e cumprir plano de trabalho, 

segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; III - zelar pela 

aprendizagem dos alunos; IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento; V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além 

de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; VI - colaborar com as atividades de articulação da 

escola com as famílias e a comunidade. (BRASIL, 2015). 

 

 

Dessa forma, a realização do projeto político-pedagógico se consubstancia em um 

contínuo processo de planejamento, execução e avaliação de ações desenvolvidas na escola 

(GANDIN, 2002; VASCONCELLOS, 2002), que pode tanto produzir mudanças significativas 

no trabalho educativo quanto manter intactas as relações desenvolvidas nas unidades escolares 

(VEIGA, 2003).  

A educação escolar tem sido marcada por uma cultura burocrática, caracterizada pela 

centralização do poder, pela hierarquização dos sujeitos, pelo individualismo e pela 

desarticulação entre os níveis de ensino, como a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, 

Médio e Superior. Entretanto, as mudanças econômicas, políticas, culturais e sociais ocorridas 

mundialmente a partir da segunda metade do século XX, requerem que as relações dos sujeitos 

escolares e a organização do trabalho escolar se desenvolvam com base na participação, na 

autonomia e na integração de ações, orientadas pelo projeto político-pedagógico.  
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A construção do Projeto Político Pedagógico parte dos princípios de igualdade, 

qualidade, liberdade e gestão democrática  e valorização do magistério, no entanto, é legítimo 

que a escola é um espaço social marcado pelas manifestações de práticas contraditórias, 

resultado das políticas educacionais planejadas neste contexto neoliberal,  que deste  modo 

propõe a democratização da gestão pública posta na nova Lei de Diretrizes e Bases 9394/96,  

na contramão desta proposta a parceria público-privado de certa forma vem inibir o processo 

democrático instalado no país desde a década de 1980, induzindo  novas formas de 

administração as escolas, o gerencialismo, que são paradigmas da gestão de empresas para 

educação pública brasileira. 

 Apesar disso, pesquisas realizadas em escolas públicas de todo o Brasil (FONSECA, 

2003; DE ROSSI, 2004; VEIGA, 2003) e, em particular no Rio Grande do Norte (CABRAL 

NETO; ALMEIDA, 2000; SILVA, 2003), constatam que muitas delas não haviam elaborado 

seus projetos pedagógicos - e a maior parte das que fizeram foi apenas para cumprir uma 

determinação legal, sem que estes se tornassem um instrumento de mudança nas práticas 

educativas desenvolvidas nas instituições.  

Toda escola tem objetivos que desejam alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. O 

conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma e vida ao 

chamado projeto político-pedagógico – conhecido por PPP. Se você prestar atenção, as próprias 

palavras que compõem o nome do documento dizem muito sobre ele: 

 

 

 É projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante 

determinado período de tempo. 

 É político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos 

conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na 

sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. 

 É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos 

necessários ao processo de ensino e aprendizagem.     (LOPES, 2010).  

 

 

Continuando investigar a definição de Projeto Político Pedagógico encontramos a 

definição de Vasconcelos apud, Barbosa ett all, (2014, p18) a seguinte afirmação: É o plano 

global da instituição. (...) É um instrumento teórico metodológico para a intervenção e mudança 

da realidade. É um elemento de organização da atividade prática da instituição neste processo 

de transformação. 

  Entendemos a construção do Projeto Político Pedagógico como produto de reflexão dos 

educadores escolares que (re) planejam suas ações, tomando como referência o contexto social 
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na qual a escola está inserida, criando, assim, situações para buscar alternativas de ações, 

atividades que possibilitem as mudanças de determinadas práticas autoritárias, repetitivas, 

memorísticas desenvolvidas ainda em algumas escolas. Nessa perspectiva o PPP pode 

proporcionar discussões e atividades tendo em vista melhorar a qualidade da educação oferecida 

à população.  

 O presente projeto parte de um estudo bibliográfico baseado em autores como Veiga 

(2001, 2003), Gadotti (1994, 2001), De Rossi (2004) e Gondim, Soares & Barbosa (2014), que 

discutem sobre a importância da participação coletiva na construção do PPP nas instituições 

educacionais em nível nacional, estadual e municipal, em busca da melhoria da qualidade do 

ensino. 

        A construção e a implementação de um Projeto Político Pedagógico é a prática corajosa 

de toda escola ou instituição que quer ser libertadora, crítica, cidadã, participativa (BUTTURA 

apud & BARBOSA ett all, 2014), portando, exige a participação e a colaboração de todos os 

sujeitos que fazem parte da realidade escolar). 

 

 

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar 

significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período 

de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que cada 

projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser 

tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis 

os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI,1994, 

p.579). 

 

 

Com base nos estudos realizados nas políticas educacionais pós a década de 1990, 

especificamente sobre a gestão Escolar, resolvemos desenvolver a pesquisa em algumas cidades 

do Rio Grande do Norte e Ceará, para averiguar a teoria e a prática sobre a implementação 

desse projeto Político Pedagógico, entendido como a própria organização do trabalho 

pedagógico como um todo e como busca da melhoria da qualidade do ensino.  

 

CONHECENDO OS PROJETOS POLÍTICO PEDAGÓGICOS DE DUAS ESCOLAS 

PÚBLICAS: EM GROSSOS/RN E ICAPUÍ/CE   

 

Como já citado anteriormente, o Projeto Político Pedagógico trata-se de um plano geral 

das escolas, constituído por metas, currículo, objetivos e diversas finalidades que buscam 
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concretizar-se ao longo de um tempo determinado, cabendo a comunidade escolar a busca por 

essa materialização. No entanto, segundo Veiga, é interessante ressaltar que 

 

 

[...] O projeto político pedagógico vai além de um simples agrupamento de planos de 

ensino e de atividades diversas. O projeto não é algo que é construído e em seguida 

arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais como prova do cumprimento 

de tarefas burocráticas. Ele é constituído e vivenciado em todos os momentos, por 

todos os envolvidos com o processo educativo da escola.  (VEIGA, 1995, p12,13). 

 

 

Visando a compreensão e a importância do tema apresentado, nos colocamos diante da 

necessidade de aprofundamento no assunto, e, para tal fim, observamos que o estudo não requer 

apenas que tomemos conhecimento do arsenal teórico, mas também é de extrema importância 

a criação de vínculos e a realização de análises com esse processo de criação e implementação 

do PPPs na prática.  

Em se tratando da realidade prática do município de Icapuí-CE, se faz necessário situá-

lo geograficamente, cidade também litorânea, situada no interior do estado do Ceará. Apresenta 

uma área territorial um pouco maior quando comparada a Grossos, com uma extensão de 423, 

448 km². No mesmo ano de pesquisa 2012, a cidade registrou 2.965 matrículas no ensino 

fundamental e 694 no ensino médio. Icapuí, apresenta uma população total de 18.392   pessoas, 

dentre estes números 12.665 residentes são ou estão alfabetizados, segundo a pesquisa realizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012). 

Com a situação educacional da cidade, fomos até a “Escola Y” averiguar como se dava 

o funcionamento da mesma, sua estrutura e principalmente analisar como era feito o Projeto 

Político Pedagógico, focando na sua implementação no cotidiano escolar. 

A escola escolhida, tem uma população discente constituída por 290 alunos, funciona 

em dois horários (matutino e vespertino), e conta com um quadro de funcionários composto por 

31 pessoas. A instituição possui em sua estrutura 7 salas de aula, apenas 1 bebedouro, 8 

banheiros (3 masculinos, 3 femininos, 1 para os funcionários, e mais 1 para alunos com 

necessidades especiais), e uma quadra, que encontra-se descoberta. 

Voltando-nos para o ponto de maior interesse de nossa pesquisa, o Projeto Político 

Pedagógico, fomos informados de que a escola possui o projeto político pedagógico e o mesmo 

é atualizado todo início de ano letivo, durante a semana pedagógica, contando, para enriquecer 

sua composição, com os olhares e opiniões de professores, grêmio estudantil, e conselho 

escolar. Em relação a sua avaliação O Projeto Político Pedagógico é avaliado através de reunião 
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do núcleo gestor juntamente com a equipe de professores através do diálogo, justamente para 

perceber pontos específicos que necessitam ser aperfeiçoados e na busca de atender os objetivos 

traçados. 

Na instituição de ensino aqui retratada, mesmo com o olhar crítico sobre as informações, 

nos foi garantido que na “Escola Y”, o planejamento das atividades ocorrem mensalmente de 

forma coletiva, sob a supervisão e orientação do coordenador pedagógico. Nesta oportunidade, 

tratam de assuntos como o rendimento escolar dos alunos, estratégias para melhorar a 

aprendizagem, eventos que acontecerão na escola, etc., 

também são discutidos assuntos que na pressa do cotidiano escolar não são resolvidos de forma 

imediata, como por exemplo, quando percebe-se que está acontecendo uma evasão escolar, 

tendo em vista que o dever da escola e de todos aqueles que a constituem, não consiste apenas 

em inserir crianças em seu ambiente, mas também de assegurar-lhes a permanência. 

Conforme os dados a gestão da “Escola Y” é classificada como democrática e 

participativa, uma vez que o núcleo gestor possibilita que os demais funcionários externem suas 

opiniões e também tenham poder de decisão dentro da instituição. A escola também conta com 

a atuação do conselho escolar que se mostra muito competente e presente durante todo o ano 

letivo. Este oferece suporte em questões administrativas como a aplicação de recursos federais 

destinados à escola, além do mais é um importante aliado em solucionar determinados 

problemas que surgem dentro da instituição. 

Respaldados sobre a ideia de que a escola em seu interior reflete e reproduz em seu 

cotidiano as relações estabelecidas na comunidade em que a mesma está inserida, voltemos 

nosso olhar para a realidade do município de Grossos, uma pequena cidade litorânea situada no 

interior do Rio Grande do Norte, para mais adiante, atentarmos para o Projeto Político 

Pedagógico de uma de suas unidades escolares. Conhecida pela intensa produção de sal, 

Grossos está localizada no oeste potiguar, esta pequena cidade possui dimensão territorial de 

apenas 126,458 km² e possui uma população de aproximadamente 10.099 habitantes (2014). 

 Focalizando o setor educacional da cidade, pesquisas do IBGE(2012), nos mostram que 

foram registradas 1.335 matrículas somente no Ensino Fundamental público e particular. Um 

dado que nos surpreendeu refere-se ao número de residentes alfabetizados, que chegou a marca 

de 6.425 segundo o censo de 2010, quando a cidade possuía 9.393 habitantes. Através desse 

breve recorte da situação encontrada na cidade, podemos ter uma noção de como se encontra 

sua situação educacional, porém, diante do tema proposto, somente essas informações não é 

suficiente. 
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 Dessa forma, fomos até uma de suas escolas, acompanhar como se deu o processo de 

criação e implementação de seu Projeto Político Pedagógico. Para facilitar o entendimento, 

nomeemos então a mesma de “Escola X”, oferece a população Ensino Fundamental I e II, e 

também Ensino Médio. A mesma assiste a um total de 573 alunos, que encontram-se 

distribuídos em atividades nos três turnos (matutino, vespertino e noturno), e possui em seu 

quadro de funcionários 19 pessoas. 

Segundo informações levantadas, a Escola X antigamente apresentava um PPP extenso, 

de mais de 200 folhas, porém, o que nos foi informado é que a escola teria um Projeto que foi 

concluído há pouco tempo, contendo pouquíssimas folhas se comparado ao antigo. Mesmo 

“resumido”, nos foi afirmado de que este, está servindo de guia para a realização das atividades 

escolares. O que nos foi repassado, é que no projeto construído recentemente, houve tanto a 

participação de professores, como a participação de todos aqueles que formam o corpo do 

Conselho Escolar, fato altamente positivo, tendo em vista que não são todas as escolas que 

contam com um Conselho atuante para articular as necessidades, questionamentos e 

posicionamentos observados dentro e fora da escola, e muito menos, contam com um PPP 

atualizado, interativo e transformador. 

 Com relação ao PPP que está em uso, ainda não foi possível avaliá-lo, diante do fato de 

que este foi elaborado a muito pouco tempo como já mencionado, e sabemos que, para que se 

atinjam as finalidades e para que seja possível observar o que deve ser alterado, o mesmo requer 

um período de tempo experimental de no mínimo dois anos de implementação. 

Com relação aos aspectos administrativos, a escola conforme os dados procura 

desenvolver uma Gestão Democrática, o que pressupõe que esta busque estreitar cada dia mais 

seus vínculos com a participação coletiva, a transparência de informações, e mantendo o 

compromisso de romper com relações de opressão e/ou preconceito, autoritarismo e 

subalternidade que se estabeleceram ao longo dos anos, tendo em vista que estes são 

fundamentos típicos do modelo de Gestão Gerencial, que reduz drasticamente a autonomia das 

escolas, transformando-as em meras executoras daquilo que lhes é passado, restringindo as 

mesmas e resguardando-as de seu poder de construção de seres conscientes, humanos, livres e 

críticos. 

Mesmo saindo satisfeitas do campo de pesquisa, esperamos realmente que realmente a 

teoria condiga com a prática do que nos foi exposto como realidade, pois sabemos que ainda 

existe comunidade escolar gerenciando de forma autoritária, burocrática, com pouca 

transparência os recursos financeiros promovendo ou dificultando avanços da Gestão 

Democrática.  
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Que essa realidade ultrapasse nossos imaginários e realmente possamos vivenciá-la em 

todos os espaços, seja em uma escola situada num pequeno interior, como as mencionadas 

acima, ou em grandes capitais e metrópoles. Continuemos pois na luta por uma gestão 

compartilhada por todos, que se preocupe em melhorar o aprendizado e o a formação da 

cidadania para além dos muros das escolas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo teve como objetivo conhecer a importância da implementação do projeto 

político-pedagógico em escolas públicas da cidade de Icapuí/CE e Grossos/RN, de modo que 

evidenciamos que este projeto é o que constitui a sua identidade, organiza e planeja suas metas 

e ações, definem suas finalidades, organiza de forma clara suas diretrizes curriculares, 

ampliando a concepção de currículo para além dos muros da escola, tratando os conhecimentos 

de forma interdisciplinar e diversificado num ambiente escolar plural. 

Por muitos anos, a escola tem se firmado e sido reconhecida enquanto um ambiente de 

construção de saberes, de pessoas, de cidadãos. Porém, por muito tempo, esta instituição esteve 

de forma burocrática e desarticulada improvisando o seu fazer pedagógico, de modo a 

prevalecer as relações hierarquizadas, autoritárias e centralizadoras. 

O Projeto Político Pedagógico possui a função de além de romper com o isolamento, 

incentivar a participação de todos os segmentos da escola (pais, alunos, funcionários, 

professores, supervisores enfim, equipe gestora) de forma transparente, elaborar e implementar 

a sua proposta pedagógica de modo a desenvolver o cotidiano escolar. 

Além dos inúmeros problemas estruturais que atingem nossas escolas, sabemos que 

ainda hoje ela é um local onde infelizmente inúmeros preconceitos são produzidos, 

reproduzidos. Somente quando um dia tivermos escolas com total autonomia, e que estas 

estejam utilizando a participação na tomada de decisões como alicerce e pilar nas suas relações, 

teremos um ambiente mais igualitário e transparente, ideal para a formação de personalidades 

críticas e comprometidas com o bem geral. 

 Após o término da pesquisa, analisando os resultados, ressaltamos a importância de 

atualização e implementação do Projeto Político Pedagógico no cotidiano escolar, como forma 

de avançar quanto a gestão das escolas, apesar dos entraves que engessam a luta por uma 

educação mais democrática.  Porém, não podemos nos enganar jamais, nem nos darmos por 

satisfeitos, pois sabemos que ainda há um longo caminho a se percorrer para atingirmos uma 

escola com mais qualidade social e de forma mais emancipatória. 
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GESTÃO ESCOLAR NAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS DA REVISTA 

BRASILEIRA DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO (2006 A 2009) 

 
Clarice Nunes Peixoto1; Maria Edgleuma de Andrade2  

 
RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados de um levantamento 
bibliográfico realizado na Revista Brasileira de Política e Administração da Educação 
(RBPAE), entre os anos de 2006 a 2009, no campo da produção acadêmica sobre gestão da 
escolar. De caráter qualitativo/quantitativo, nos embasamos nos estudos de HORA (2007) e 
SOUZA (2006), dentre outros. Utilizaremos, para alcançar nossos propósitos, da leitura dos 
resumos, a leitura completa dos artigos e, por fim, análise dos resultados de acordo com a 
categoria e as subcategorias definidas. Assim, concluímos que esse estudo nos possibilitou um 
maior conhecimento sobre estudos na área de gestão, e nos motiva para realizações e 
continuidade de estudos. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão escolar. Revista brasileira de política e administração da 
educação. Gestão democrática. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados de um levantamento 
bibliográfico realizado na Revista Brasileira de Política e Administração da Educação 
(RBPAE), entre os anos de 2006 a 2009, no campo da produção acadêmica sobre gestão da 
escola. A escolha por essa Revista se deve ao fato de ser um periódico no campo específico da 
política e da gestão da educação e que possibilitará além da leitura dos resumos, a leitura 
completa dos artigos, a fim de melhor processo de análise da categoria em estudo.  

Dessa forma, nossa pesquisa tem como referência estudos no campo da gestão escolar 
(HORA, 2007; SOUZA, 2006; OLIVEIRA; ADRIÃO, 2001), através da produção cientifica 
nacional, bancos de teses, periódicos e anais.  

Diante disso, nossa motivação para esse estudo se insere no nosso percurso acadêmico, 
e interesse em estudar temas no campo da política e gestão educacional Assim, é necessário 
manter-se em constante contato com as discussões nessa área de estudo, como também, 
refletir em tornos dos resultados das pesquisas que nos são apresentadas. 

Por fim, vale acrescentar que esse estudo nos possibilitou um maior conhecimento do 
aporte teórico-metodológico dos estudos dessa área, para realizações e continuidade de 
estudos. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 

Num primeiro momento, realizamos alguns estudos teóricos, como a leitura do livro 
de Hora (2007) “Gestão democrática na escola: artes e artifícios da participação coletiva”, 
dentre outros; posteriormente, passamos ao levantamento dos artigos no site da revista para 

                                                
1 Discente do Curso de Pedagogia, Departamento de Educação, Campus de Pau dos Ferros, UERN, e-mail: 
claicepeixoto@hotmail.com 
2 Docente do Departamento de Educação, Faculdade de Educação, Campus Central, UERN, e-mail: 
edgleumadeandrade@yahoo.com.br 
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analisá-los e classificá-los de acordo com as subcategorias pré-estabalecidas durante nossas 
discussões e no plano de trabalho individual.  

De acordo com as leituras, partimos para o levantamento e quantificação dos artigos 
da RBPAE (disponibilizados na web) no período de 2006 a 2009 a partir dos descritores ou 
palavras-chave anunciados nos resumos que traduzem diretamente relações com a nossa 
temática de trabalho; dessa busca, tivemos uma distribuição dos artigos por ano que se 
apresenta da seguinte maneira: 

Número de artigos publicados anualmente

0
1
2
3
4
5
6
7
8

2006 2007 2008 2009

 
Tendo por base essa quantificação de publicações/produções anuais, iniciamos o 

agrupamento dos artigos por cinco subcategorias, a saber: teorias e conceitos (TC), políticas 
de gestão democrática (PGD), papel do gestor escolar (PG), organismos colegiados (OC), 
projeto pedagógico (PP) e financiamento da educação e de programas de gestão escolar (FP). 
Na primeira busca, realizada apenas com a leitura do resumo dos artigos, obtivemos o 
resultado: 

0

1
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3

4

5

6

TC PGD PGE OC PP FP

1º Agrupamento (resumo)

 
Num segundo momento, com a leitura completa dos artigos, nos foi perceptível que 

muitos deles apresentavam resumos que não condiziam com o conteúdo discutido ao longo do 
trabalho, como também, tornavam-se incompletos se comparados com as informações 
necessários a essa parte do artigo (objetivo, linha de pesquisa, aportes teóricos, metodologia e 
conclusão). Tal constatação nos fez realizar um novo agrupamento, a saber: 
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2º Agrupamento (leitura na íntegra)

 
Essa diferença apresentada com a comparação da classificação por meio da leitura dos 

resumos artigos (gráfico 2) e da leitura na íntegra, nos revela o quanto é necessário a 
elaboração de um bom resumo que forneça as informações necessárias tanto com relação ao 
título quanto ao texto como um todo; levando sempre em consideração que os leitores 
necessitam conhecer de forma breve o que irá ler com mais detalhes durante o 
desenvolvimento do trabalho, uma vez que eles não conheceram a pesquisa antes dessa 
leitura. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na segunda etapa da pesquisa, nos detemos para análise dos dados a partir do estudo 
da categoria “democratização da gestão da escola” e análise das subcategorias presentes nos 
artigos, no tocante a aportes teóricos conceituais, metodologias de investigação e resultados. 

Assim, iniciamos essa etapa buscando conhecer melhor como estão sendo 
desenvolvidas as pesquisas nesse campo de estudo, como nos vem especificar Souza (2006):  
 

(…) várias pesquisas de mestrado e doutorado abordaram a gestão escolar de 
maneira crítica e relevante, procurando sistematizar a realidade encontrada 
nas escolas a partir de base teórica sólida e leitura analítica da empiria, 
tratando de temas candentes na gestão da educação brasileira e não deixando 
de lado suas preocupações com a contribuição para o avanço não só da 
pesquisa como também da própria instituição escolar. (p. 26) 

 

Dessa forma, observamos que a produção acadêmica sobre gestão da escola vem 
crescendo ao longo dos anos, mesmo ainda ocorrendo ainda em pequena escala, como foi 
detectado ao realizarmos as diversas buscas online na RBPAE. A gestão como tema central, 
mesmo sendo um tema muito importante a ser discutido, é motivo de grandes confusões entre 
os estudiosos, em especial, quando divida entre seus variantes. 

No caso da gestão da escola, muito se ver a ausência de uma gestão baseada na 
participação de todos, que priorize o bem-estar não só da instituição, mas sim, de toda 
comunidade escolar. Assim, 

  
voltada para um processo de decisão baseado na participação e na 
deliberação pública, a gestão democrática expressa um anseio de 
crescimentos dos indivíduos como cidadãos e do crescimento da sociedade 
enquanto sociedade democrática. Por isso a gestão democrática é a gestão de 
uma administração concreta. (CURY 2007, p. 494) 
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Ao lado dessa constatação, temos uma grande problemática ao que diz respeito à 
eleição de diretores, descrita nas palavras de Amaral (2008): 
 

A possibilidade de sucessivas reconduções do mandato do diretor, também 
prevista na redação atual da lei, se apresenta como uma situação 
problemática, pois admite-se a permanência de uma direção por tempo 
indeterminado, facilitando as relações patrimonialistas e clientelistas no 
interior de cada estabelecimento público de ensino. (p. 267) 

 

Nesse sentido, muitos são as problemáticas encontradas no que diz respeito aos tipos 
gestão da escola, uma vez que existem várias definições e formas da mesma acontecer. Entre 
elas, torna-se pertinente mencionar:  
 

a Cogestão que esta ligada aos princípios da co-decisão, onde uma decisão 
só pode ser tomada por concordância das partes, assim ela busca o equilíbrio 
de poder e de participação; a administração colegiada que pressupõe a 
participação da comunidade nas decisões do processo educativo, 
representando uma instancia coletiva de tomada de decisões e de analise dos 
problemas da escola; a democracia participante que baseia-se no 
pressuposto de que seus membros elegem delegados para representar seus 
interesses, […] e a autogestão que pressupõe que todos os cidadãos se 
tornem administradores diretos de suas organizações ou instituições, onde a 
coletividade exerce os poderes do governo por meio da ação direta.” 
(OLIVEIRA 2014, p. 01) 

 

Nesse sentido, surge a necessidade das instituições escolares possuírem organismos 
colegiados que os ajudem a tomar as decisões, buscando o benefício de todos. Por sua vez, 
tem-se o conselho escolar e demais órgãos colegiados como ferramenta imprescindível a 
gestão democrática, pois com a implantação dos mesmos, surge a descentralização das 
decisões, possibilitando a participação de todos os atores educativos, onde são representados 
de acordo com seu segmento e de forma paritária, isto é, em número e tomada de decisões 
igualitariamente, tendo o direito a voz e a voto nos encontros institucionais/educacionais, 
passando a serem valorizados no âmbito escolar, acompanhando as prestações de contas da 
verba destinada a escola através da unidade executora, deliberando e avaliando a escola e os 
projetos; porém, sem ser uma espécie de fiscal. Com o conselho, a escola pode concretamente 
adotar um novo conteúdo e uma nova pratica de gestão que priorize a dimensão participativa. 

Segundo Quaglio (2009), é necessário  

 
demonstrar que os supervisores, diretores e professores coordenadores 
devem ser os construtores da política educacional, agentes inovadores, 
portanto, alguém que se ocupa com os aspectos instrucionais mas também 
com a situação geral do ensino, melhor dizendo, com o contexto organizado 
em que o processo ensino aprendizagem ocorre. (p. 148) 

 

Contudo, não basta apenas demonstrar que eles devem ser os construtores da política 
educacional, deve-se também motivá-los em sua prática, bem como, auxiliá-los quanto ao 
projeto pedagógico escolar, uma vez que, torna-se importante que eles participem ativamente 
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das decisões e construções do ambiente em que eles estão trabalhando. É o que especifica 
Fereira (2009) ao destacar que 
 

os professores precisam, do mesmo modo, ser vistos como gestores do 
pedagógico, porque são profissionais da educação, autores de um projeto 
pedagógico individual, consubstanciado no coletivo da escola e seu trabalho 
é a produção do conhecimento em aula. Como tal precisam resgatar seus 
espaços e tempos de professoralização.” (p. 437) 

 

Ao lado disso, temos ainda a necessidade de uma maior atenção para os programas de 
financiamento da educação e da própria gestão escolar, seja com cursos de aperfeiçoamento, 
formação continuada ou incentivos educacionais como melhorias nas condições de trabalho 
com equipamentos e materiais pedagógicos primordiais a educação. Nesses termos, em 
resultados dos estudos sobre as recentes reformas educacionais, Fonseca (2009) mostra que: 
“(…) pode-se afirmar que se produziu a submissão da organização e da gestão do trabalho 
escolar aos objetivos, às técnicas e às rotinas de trabalho estabelecidas pelos modelos de 
planejamento e gerenciamento estratégicos, conforme o modelo definido no PDE.” (p. 243) 

Portanto, não se deve pensar a gestão escolar como uma mera forma de administrar 
uma instituição ou uma forma de gerir e determinar o rumo de profissionais ou recursos do 
governo. Muitos são os princípios e estudos que devem ser levados em consideração, como 
também, devem ser realizadas novas pesquisas que ajudem aos profissionais da educação e 
governantes a melhorar os sistemas e programas de ensino. 

 
CONCLUSÃO 

 

Apesar da variedade quantitativa dos artigos, após uma leitura mais detalhada, muitos 
são os que nos deixam a desejar mediante o que havia sido enunciado em seus resumos, que 
muitas vezes, também não condiziam com seus títulos. Porém, foi de grande importância 
trabalharmos com pesquisas online, seja pela disponibilidade de bons materiais (dada a 
pesquisa e leitura correta), bem como, do periódico escolhido e que nos forneceu inúmeras 
discussões. Portanto, nos foi possível observar que o mais importante não é somente divulgar 
informações, mas sim, produzir nossas pesquisas tendo em vista que muitas pessoas irão 
conhecê-la e, a mesma, precisa ser realizada com segurança e escrita para acesso e 
compreensão de diversos públicos. 
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Resumo: O trabalho que está vinculado e reúne reflexões do grupo de pesquisa MNEMIS: 
memória, identidade e ensino de história, da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte, apresenta aprofundamentos para a discussão acerca da formação de professores e a 
reflexão sobre o ensino aprendizagem em História, tendo em vista, a relevância do ensino na 
educação básica, junto às preocupações recentes nas políticas públicas educacionais acerca da 
inclusão de conteúdos que abordem a História e a cultura de grupos específicos na história do 
Brasil. Especificamente tratando da Lei 11.645/08, que visa “incluir no currículo oficial da 
rede ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena4”, a 
discussão é norteada sobre “como” os grupos contemplados na lei foram incluídos nos 
Projetos Pedagógico do Curso de História de 2008 e 2013 da UERN, nos PGCCs (2007 a 
2014) das disciplinas correlatas e o olhar de quatro professores, acerca das questões étnico-
raciais no ensino e aprendizagem de história, em quatro escolas públicas da cidade de 
Mossoró que estão envolvidas no programa de bolsa de iniciação à docência – PIBID – 
subprojeto História, Campus Mossoró.  Da análise desses três eixos retiramos a compreensão 
e a reflexão, objetiva, acerca das operações que perpassam o processo de formação de 
professores de história e o ensino de história. 

Palavras-chave: Ensino, História, Afro-Brasileira, Indígena. 
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Abstract: The work is linked and gathers reflections MNEMIS Research Group: memory, 
identity and teaching history at the Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, presents 
deepening to the discussion about the teacher's education and the reflection about teaching 
learning in History, in view of the relevance of education in basic education, along with recent 
concerns in educational policies on the inclusion of content that address the history and 
culture of specific groups in the history of Brazil. Specifically dealing with the law 11.645/08, 
which aims to "include the obligation to issue History and Afro-Brazilian Culture and 
indigenous in the network's official curriculum", the discussion is focused on "how" the 
groups included in the law were included in the Educational Projects of the History's course, 
2008 and 2013 UERN in PGCCs (2007-2014) of related disciplines and the look of four 
teachers, about the ethnic-racial issues in teaching and learning of history in four public 
schools in the city of Mossoró that are involved in the initiation scholarship program for 
teaching - PIBID - subproject History, Campus Mossoró. The analysis of these three axes 
withdraw understanding and reflection, objective, about the operations that go through the 
process of training of history teachers and the teaching of history. 

Keywords: Teaching, History, Afro-Brazilian, indigenous. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Destarte, o objetivo desse artigo é trabalhar a formação do professor de história no 

curso de História da UERN – Campus de Mossoró, tendo como foco de discussão e análise o 

processo de formação de professores e o ensino de História na educação básica, privilegiando 

as temáticas específicas referentes à lei 11.645/08 que obrigam a abordagem de conteúdos de 

história e cultura Africana, Afro-brasileira e indígena na educação básica no Brasil. 

Pesquisadores da área do ensino de história têm considerado que desde a década de 90, 

no Brasil, a área vem passando por modificações fundamentais. Após a redemocratização 

vivida pelo país a partir de 1985, exigia-se do governo uma reorganização, que se refletiu em 

uma nova Constituição, promulgada em 1988, e também pela restauração legislativa em 

vários outros âmbitos, a educação sendo um deles. Sobre a 7ª Constituição Federal do país, 

que ficou conhecida como a Constituição Cidadãs, as exigências de reorganização da 

sociedade, podem ser vistas nos seguintes artigos: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
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sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação5. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: (EC no 45/2004)6: XLII - a prática do 
racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei7; 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais. § 1º - O Estado protegerá as 
manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de 
outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. (EC no 
48/2005).8 

Nas palavras dos pesquisadores Everton das Neves Gonçalves e Joana Stelzer9, vemos 

que a CF de 1988 “foi inovadora ao dar tratamento mais rigoroso aos entraves que impediam 

a igualdade racial10”. Essas exigências, contidas na CF, representam as lutas de determinados 

movimentos sociais em busca de democracia e relações de alteridade. Para o ensino de 

história, listamos aqui três documentos que evidenciam esse momento de efervescência na 

discussão sobre a área: a proposta curricular do estado de Minas Gerais, 198611 e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997; a proposta curricular da Coordenadoria de 

Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) de São Paulo, de 199212 que refletem a verticalização 

do diálogo entre o conhecimento histórico acadêmico e o escolar. 

                                                           
5 Constituição da República Federativa do Brasil : texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, 
com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais nos 1/1992 a 68/2011, pelo Decreto Legislativo nº 
186/2008 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/1994. – 35. ed. – Brasília : Câmara dos 
Deputados, Edições Câmara, 2012. p. 11. 
6 Idem, p. 13. 
7 Idem, p. 15. 
8 Idem, p. 124. 
9 Na sequência. Mestre em Direito, na área de Instituições Jurídico-Políticas pela Universidade Federal de Santa 
Catarina – UFSC/SC; Doutor em Direito, na área de Direito Econômico pela Universidade Federal de Minas 
Gerais – UFMG/MG; E Doutora e Mestre em Direito, na área de Relações Internacionais pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Professora do Departamento de Administração do Centro Sócio Econômico 
da (CAD/CSE/UFSC).    
10 STELZER, Joana. & GONÇALVES, Everton das Neves. Da “liberdade escrava” às políticas afirmativas: 
políticas públicas para igualdade racial de negros. p.1. 
11 MINAS GERAIS. Secretaria do Estado da Educação. Proposta Curricular para o Ensino de História. MG, 
1986. Disponível em: 
 http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/banco_objetos_crv/%7BCDB2B946-68E9-4684-96CA-
CC4EFF74FAF2%7D_apostila-curso-normal.pdf Acessado em 20/08/2015. 
12 SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Proposta 
Curricular para o Ensino de História: 1º grau. São Paulo: SE/CENP. 1992. 51p. Disponível em: 
http://lemad.fflch.usp.br/sites/lemad.fflch.usp.br/files/proposta%20curricular%20para%20o%20ensino%20de%2
0hist%C3%B3ria%201%C2%BA%20grau%20(1).pdf Acesso em 20/08/2015. 
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A proposta mineira trazia consigo aspectos do materialismo histórico na produção do 

conhecimento histórico. Por sua vez, a proposta curricular da Coordenadoria de Estudos e 

Normas Pedagógica de São Paulo de 1992, por exemplo, que foi influenciada pelo movimento 

da Nova História, se preocupou com a “introdução de novos temas e a ampliação 

bibliográfica”, nos currículos da rede de ensino básico do estado. Entre várias concepções, a 

proposta curricular para o ensino de história, trazia críticas à forma fragmentada de ensinar 

história e a historiografia conservadora que cultua os feitos dos grandes homens (heróis). A 

proposta já elencava diversas noções que fazem parte dos currículos atuais como: eixos 

temáticos, diversidade cultural, desconstrução do modelo eurocêntrico e uma ampliação 

bibliográfica que buscava renovar o ensino dentro do contexto da época. Em ambas, visava-se 

a formação de um sujeito crítico e participativo. 

Deste momento em diante, ao invés de uma excessiva preocupação com os conteúdos 

ou com a metodologia como se fazia antes, procura-se discutir a função social da história e, 

naturalmente, para que deve servir o conhecimento histórico escolar. Ao refletir sobre a 

especificidade da História e do pensamento histórico, as discussões se voltam para o diálogo 

com a produção acadêmica, “se a universidade produz conhecimento, a Escola de primeiro e 

segundo grau o socializa, sem que haja hierarquização13”, no que tange a teoria e 

metodologia, mas também na incorporação de renovação historiográfica nacional promovida 

principalmente pela consolidação dos programas de pós-graduação no país desde o final da 

década de 70. 

Acentuando-se o diálogo com a área de referência, tornou-se cada vez mais necessário, 

para os que pensam o ensino de história, que para trabalhar o pensamento histórico com as 

faixas etárias contempladas pela educação básica, fazia-se necessário levar em consideração o 

trabalho com algumas categorias fundamentais para o ofício de historiador, desde que não se 

olvide os distintivos objetivos de cada um desses níveis de ensino – fundamental, médio e 

superior. Assim é que entram em cena discussões acerca da história problematizada, tempo 

histórico e diferentes temporalidades, dos sujeitos e fatos históricos. 

A proposta de trabalho que aqui se apresenta, portanto, é formulada no sentido de 

aprofundar a discussão acerca da construção de conhecimento histórico para a formação de 

professores e a reflexão sobre o ensino aprendizagem em História, considerando a dimensão 

do ensino na educação básica e da produção de conhecimento histórico escolar, junto às 

                                                           
13 Idem, p 11. 
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preocupações recentes nas políticas públicas educacionais acerca da inclusão de conteúdos 

que abordem a história de grupos específicos na história do Brasil. 

Desta feita, foram escolhidas as temáticas para o trabalho que selecionou o tipo de 

material utilizado como recurso para pensar o ensino aprendizagem em História e seu diálogo 

com a formação docente. 

A esse respeito, as novas perspectivas no campo documental e metodológico que se 

abriram para a História nas últimas décadas foram acompanhadas pela tomada de consciência, 

por parte dos historiadores, dos processos nos quais seu ofício está envolvido, incluindo as 

lutas sociais e a reivindicação de direitos sociais, de grupos, de indivíduos, de etnias, 

emergência da força das identidades coletivas como elemento de sustentação dos grupos 

humanos. 

Na esteira desta abertura para novas perspectivas, em 2003, a lei 10.639, resultado do 

esforço conjunto de movimentos sociais, especialistas e professores, alterou a LDB para 

incluir a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira em todos os 

estabelecimentos de ensino, públicos e privados, dos níveis fundamentais e médio. Esta 

medida naturalmente atingiu os currículos de História, impactando primeiro os conteúdos 

trabalhados nas escolas da rede básica. A execução da lei no cotidiano escolar levou a que a 

discussão se deslocasse para o campo da formação dos professores – seja a formação 

continuada para aqueles profissionais que já se encontravam em sala de aula e se depararam 

com a exigência imediata da abordagem dos conteúdos, seja a formação inicial, que precisava 

agora preparar os futuros docentes para o cumprimento da lei. Cinco anos depois, em 2008, o 

texto foi modificado para contemplar aspectos da história e cultura indígena, resultando na 

seguinte determinação: 

Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e 
privado, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e 
indígena. 

§1° O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 
aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 
brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 
da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, 
a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 
sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 
econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

§2° Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo 
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escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história 
brasileira. Lei n. 11.645/08.14 

A inclusão dessas questões ao currículo de ensino superior de História veio ao 

encontro das discussões acadêmicas que já apontavam para este sentido, qual seja, o da 

incorporação da renovação dos estudos historiográficos brasileiros mais recentes no tocante à 

escravidão, ao protagonismo reconhecido na compreensão de suas práticas e construções de 

sentido, na pesquisa de sua vivências para além dos recortes eurocêntricos tradicionais, na 

legitimação dos vestígios produzidos por esses povos como fontes históricas, na categoria da 

vítima ou de sujeitos passivo às ações e vontades dos grupos sociais dominantes. Ademais, a 

recente tendência ao compartilhamento e circulação das produções acadêmicas tem tornado 

mais fácil o acesso à bibliografia especializada, especialmente relativa à história da África15, 

representada por estudos produzidos no próprio continente africano, ampliando, portanto, a 

tradicional visão desses povos à qual se tinha acesso, geralmente fruto de um olhar do outro 

sobre a história africana. 

No Projeto Pedagógico do curso de História, tem-se por princípio que a discussão 

sobre os grupos contemplados pela legislação não pode ser representada apenas pela inclusão 

de novas disciplinas, que podem vir a corroborar a forma compartimentalizada, a qual os 

especialistas na área têm procurado evitar. 

Propõe-se desta forma a abordagem destes grupos cuidando para que não sejam 

confinados somente ao passado, mas também trazendo a reflexão sobre sua experiência no 

tempo presente, relacionando recortes que compreendam uma dimensão local tanto quanto 

uma compreensão mais geral, fomentando uma das mais básicas e valorizadas funções da 

história que é o reconhecimento da alteridade. 

Tornar prático o exercício de ser historiador trabalhando-se com um dos elementos 

centrais de seu ofício a partir de seu processo de formação em sintonia com sua futura atuação 

nos espaços escolares deve ser, portanto, nosso objetivo final. Os objetivos apontados se 

                                                           
14 Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 11.645, de 10 de Março de 
2008. 
15 Por exemplo, as obras de: APPIAH, Kwame, Anthony. "Estados alterados" e "Identidades africanas". In: 
Na casa de meu pai: A África na filosofia da cultura. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. p.221-240 e 
241-252. M’BOKOLO – História da África Negra: História e Civilizações: Tomo II (Do século XIX 
aos nossos dias). Salvador: EDUFBA/Casa das Áfricas, 2011 [2008]. OLIVEIRA, Ricardo Soares de. 
Posfácio: África desde o fim da Guerra Fria in: FAGE, J.D. & TORDOFF, William. História da África. 
Lisboa, Edições 70, 2010 [2002] (pp. 613-640). 
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apresentam como resultados das inquietações que se colocam os pesquisadores da área do 

ensino de História quando deparados com afirmações de que a história ensinada dos níveis 

fundamental e médio ainda é tradicional, pois que não acompanha os avanços da 

historiografia acadêmica, ou até mesmo, de que não se produzia história aí. Com relação ao 

primeiro, através da investigação de fontes como o Projeto Político do Curso de História, 

Programa Geral de Componente Curricular das disciplinas, cujas ementas, objetivos (gerais e 

específicos) e o conteúdo programático apontaram para discussões em torno da formação 

histórica e cultura brasileira, experiências dos professores do ensino básico que atuam nas 

escolas envolvidas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID – 

subprojeto História, Campus Mossoró e correlação entre as fontes e os pressupostos da Lei 

11.645/08. 

 

OS PROJETOS POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO DE HISTÓRIA 

NA ESTEIRA DA LEI 11.645/08. 

 

O parecer do CNE/CP n.º 28/02 define alguns objetivos sobre o Projeto Pedagógico do 

Curso, entre eles: “cabe ao projeto pedagógico, em sua proposta curricular, explicitar a 

respectiva composição dos componentes curriculares das atividades práticas e científico-

acadêmicas”. É no PPC que estão contidas as informações fundamentais sobre os cursos de 

formação superior, ele é uma espécie de manual, documento norteador ou organizador do 

processo institucional de ensino aprendizagem. Sobre o caráter flexível deste documento, o 

mesmo parecer do CNE, nos mostra que: 

É evidente que a dinâmica de formação pode ser revista, de preferência por 
ocasião do processo de reconhecimento de cada curso ou da renovação do 
seu reconhecimento. A qualidade do projeto será avaliada e permitirá à 
Instituição o seu contínuo aprimoramento, porque a avaliação é um rico 
momento de revisão do processo formativo adotado. 

Destarte, o caráter flexível ou a dinâmica de formação, deve ser (re)formulada em 

consonância com o perfil de cada curso. Sobre esta afirmação, é que lançamos o nosso “olhar” 

sobre os Projetos Pedagógicos do Curso de História, Campus Central – Mossoró/RN – de 

2008 e 2013, acreditamos que a renovação demandada pelo perfil da Universidade ou por 

contextos sociais, especificamente, a homologação da lei 11.645/08, provocaram mudanças na 
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estrutura curricular, nossa preocupação é a de saber quais mudanças ocorreram e o qual o 

sentido delas. 

Ao analisarmos as ementas dos dois Projetos (2008 e 2013) conseguimos encontrar 

mudanças expressivas acerca da obrigatoriedade da lei 11.645/08. Apesar de ter sido 

homologada em 2008, ano do primeiro PPC, os acréscimos nas ementas das disciplinas só 

ocorreram a partir de 2013. Acerca do PPC de 2008, quando já tínhamos, aproximadamente, 

cinco anos da lei 10.639, notamos aspetos eurocêntricos nas ementas de algumas disciplinas. 

No PPC de 2008 destacamos três ementas das disciplinas: História do Brasil I e II e História 

da África, que representam o que estamos tentando mostrar, elas abordam, respectivamente: 

O processo colonizador. A ocupação do interior e a distribuição das terras. 
Estrutura político-administrativa e poder local. A crise do sistema colonial e 
a separação político-administrativa de Portugal.16 

O Brasil após o processo de independência política. Formação e 
consolidação do estado monárquico. A estrutura econômico-social no 
período: continuidade, transformações e superações. Aspectos ideológicos. 
Crise do Império.17 

A época pré-colonial: o poder nas sociedades segmentares. O expansionismo 
europeu e a penetração na África. O tráfico de escravos. A conexão Brasil- 
África no período colonial. As repercussões da revolução industrial na 
África. A expansão imperialista. A partilha da África e sua descolonização. 
A África contemporânea.18 

Podemos advir que nestas ementas aspectos eurocêntricos, que partem do “olhar do 

colonizador” europeu, a situação mais clara, apresenta-se no primeiro caso, onde a história 

dos primeiros habitantes da terra foi silenciada, esquecida e/ou omitida, nesse caso a nossa 

história começa a partir do processo colonizador. 

No segundo exemplo, também notamos aspectos eurocêntricos, não se toca em 

nenhum momento, por exemplo, cita-se a palavra negro(a), mais uma vez a ausência daqueles 

que participaram de forma significativa da história do país, marcando profundamente a cultura 

deste, se faz presente. 

                                                           
16 Disciplina: História do Brasil I. Lotada no Departamento de História. Ministrada no 4º período do curso de 
História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
17 Disciplina: História do Brasil II. Lotada no Departamento de História. Ministrada no 5º período do curso de 
História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
18 Disciplina: História da África. Lotada no Departamento de História. Ministrada como optativa no curso de 
História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
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No último caso não se verifica grande diferença dos outros, infelizmente, apesar de 

existir um tópico que represente o período da história dos habitantes do continente Africano, 

os outros se voltam para a perspectiva colonialista, colonizadora. Até mesmo a intenção de se 

ensinar uma história “deseurocentrizada”, esbarra na amalgação de conceitos europeus, como 

é o caso da definição do período histórico pré-colonial e não algo que remeta a história dos 

primeiros habitantes da terra. 

No PPC de 2013 podemos notar que alguns ocorreram alguns acréscimos, bastante 

significativos, em relação ao ensino da história e das culturas Africanas, Afro-brasileiras e 

Indígenas. Nas ementas das seguintes disciplinas: História da América I e II, História do 

Brasil I, II, e IV, História do Rio Grande do Norte I e II e História Contemporânea II, nota-se 

aspectos relevantes da reformulação. 

As principais reformulações que elencamos foram: os acréscimos dos estudos das 

“relações sócio-culturais entre as populações indígenas, africanas e europeias" e "as formas de 

resistência indígena e africana" em História da América I19; a "formação dos Estados 

americanos e a participação dos grupos indígenas e africanos" em História da América II20; 

"relação Brasil-Portugal-África", "escravidão africana pré-colonial e colonial" e "estrutura 

político administrativa, sociedade colonial e poder local" em História do Brasil I; "aspectos da 

cultura afro-brasileira e indígena" em História do Brasil II; "populações africanas no RN" em 

História do Rio Grande do Norte I21; "políticas afirmativas para afro-descendentes e 

indígenas" História do Rio Grande do Norte II22; "movimentos sociais e organizações 

políticas: negros, indígenas e outros grupos sociais no processo constituinte (1987/1988)"; e 

"A Lei 11.645/08" em História do Brasil IV23; e a "política e nacionalismo na África"; e "a 

diáspora africana" na disciplina História Contemporânea II24. 

À vista disso, vemos que a reformulação seguiu o sentido a aplicação da lei 11.645 nas 

ementas, disciplinas basilares do curso como História América I e II, História do Brasil I, II e 
                                                           
19 Disciplina: História da América I. Lotada no Departamento de História. Ministrada no 3º período do curso de 
História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
20 Disciplina: História da América II. Lotada no Departamento de História. Ministrada no 4º período do curso de 
História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
21 Disciplina: História do Rio Grande do Norte I. Lotada no Departamento de História. Ministrada no 5º período 
do curso de História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
22 Disciplina: História do Rio Grande do Norte II. Lotada no Departamento de História. Ministrada no 6º período 
do curso de História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
23 Disciplina: História do Brasil IV. Lotada no Departamento de História. Ministrada no 7º período do curso de 
História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
24 Disciplina: História Contemporânea II. Lotada no Departamento de História. Ministrada no 8º período do 
curso de História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
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IV, História do Rio Grande do Norte I e II, e até mesmo a História Contemporânea II, 

seguiram a esteira dos pressupostos da lei. Poderíamos destacar todas essas disciplinas como 

exemplos positivos de reformulação, em relação ao cumprimento da lei. Vemos que ocorreu 

uma deseurocentrização significativa - tomando por base que esse é um processo que se 

iniciava, pois, tínhamos aproximadamente cinco anos de homologação da lei - nas ementas de 

algumas disciplinas. Vale salientar que os aspectos eurocêntricos nas ementas, não 

desapareceram, eles ainda apareceram, mas com alguns contrapesos. 

No intuito de buscar mais reformulações entre um PPC e outro, colocamos algumas 

disciplinas em cheque, para saber se estas passaram por alguma mudança, as disciplinas: Pré-

História, Fundamentos da Filosofia, História Antiga I, Antropologia Cultural, História da 

África, História da Região Nordeste e Pré-História Potiguar, foram as que não sofreram 

nenhum tipo de mudança, apesar dessas três últimas serem optativas, acreditamos que nelas e 

nas outras, poderiam ter havido inserções que viabilizassem o cumprimento da lei 11.645/08. 

Consequentemente, decidimos buscar outros documentos que pudessem nos mostrar 

mudanças em relação à aplicabilidade da lei, sendo assim, procuramos investigar os PGCCs 

das disciplinas correlatas com nossa temática. 

 

DOS PROGRAMAS GERAIS DE COMPONENTE CURRICULAR 

(PGCCs) 

 

Na análise dos PGCCs tentamos buscar aspectos relacionados à história e/ou as 

culturas da África e do Brasil. Os documentos analisados correspondem ao período de 2008 a 

2014, e foram disponibilizados pelo Departamento de História da Universidade, que apesar da 

força do tempo, foram encontrados em bom estado e bem organizados. 

Ao analisarmos os PGCCs, notamos que o movimento de iniciação do processo, em 

relação à aplicabilidade da lei, é um pouco diferente do que aconteceu nos PPCs analisados. 

Nos Programas Gerais que conseguimos encontrar – alguns desses documentos, de 

determinadas disciplinas, não foram encontrados – alguns professores já viabilizavam o 

ensino correlacionado os objetivos e os conteúdos programáticos na esteira da alteridade. 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 894



São exemplos, as disciplinas: Antropologia Cultural I e II (2008.2), História do Brasil 

I (2007.2) e Historiografia (2012.2) que já se “preocupavam” com algumas questões étnico-

raciais, seja nos objetivos ou conteúdos propostos. Sobre as duas primeiras disciplinas, 

podemos notar que toda a sua estrutura, desde a ementa, passando pelos objetivos e 

finalizando com os conteúdos programáticos, estão voltados para um ensino que visa à 

alteridade das relações. Segue, respectivamente, a ementa, os objetivos e o conteúdo 

programático da Antropologia Cultural II: 

Os primeiros contatos dos portugueses no Brasil. Etnografia. Os estudos 
etnográficos no Brasil: etnias e culturas indígenas. O português. O negro no 
Brasil. Os imigrantes. O folclore brasileiro. 

O curso objetiva propiciar aos estudantes do curso de História um domínio 
acerca dos estudos etnográficos no Brasil, bem como seus instrumentos de 
interpretação e análise das relações socioculturais. 

1ª UNIDADE: Cultura brasileira e teorias raciais. O significado da noção de 
cultura brasileira; As teorias raciais do século XIX; A fábula das três raças. 
2ª UNIDADE: As etnias e as diferenças culturais. Unidade racial e 
diversidade cultural; O preconceito racial e a mobilidade social. 

Essa estrutura, apesar de ser de uma disciplina lotada em outro departamento 

(Departamento de Ciências Sociais), é bem vista aos olhos da lei, pois, traz consigo aspectos 

de um “olhar” de alteridade para história e as culturas dos (as) negros (as) e índios (as). 

Vemos que esse ensino, independente de currículo, anda pelo caminho da democracia e da 

compreensão da diversidade e pluralidade cultural do país. 

Na análise dos PGCCs de 2013 e 2014, observamos que alguns professores, 

construíram programas diversos, e em alguns lançaram um “olhar” de alteridade. Destacamos 

assim, as disciplinas de: História do Brasil I, II e III, com o intuito de demonstrarmos aspectos 

do processo de ensino aprendizagem no curso: “trabalhadores na colônia: escravos, homens 

pobres e vadios;” em História do Brasil I; “Refletir acerca das experiências políticas e as lutas 

sociais desenvolvidas no Brasil durante o século XIX;” e “Discutir acerca das principais 

doutrinas raciais do século XIX no Brasil analisando a influência destas nas questões raciais 

do Brasil Imperial;” em História do Brasil II; e “Problematizar o diálogo entre os saberes 

oficiais das instituições da República com saberes ordinários e populares dos trabalhadores e 

homens comuns;” “Analisar as sensibilidades dos grupos sociais "marginalizados" nas 

cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo;” e “Refletir acerca do cotidiano republicano a 

partir de temáticas como: religiosidade, casamento, amor e sexualidade e educação;” em 

História do Brasil III. 
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ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS DOCENTES25 

 

Na averiguação dos questionamentos de quatro docentes de duas Universidades 

estaduais - Paraíba e Rio Grande do Norte respectivamente - ficou expresso uma clara 

insatisfação em relação à abordagem de aspectos capazes de satisfazer a excelência em 

compreensão temática. 

Embora claramente expressa uma retomada de discussão, a partir da lei 10.639 dos 

pressupostos validados acerca do estudo das questões Africanas, Afro-brasileiras e Indígenas, 

é notório a desinformação das instituições de ensino superior no que tange o entendimento 

dessas culturas e suas implicações para com a práxis diárias de convívio societário.  

Entre os quatro docentes entrevistados para a elaboração deste Programa de Iniciação 

Científica, todos expressaram presenciar abusos de cunho racista, evidenciando a grotesca 

utilização de desprendimentos racionalistas e o apego desenfreado aos princípios que 

norteiam as imposições eurocêntricas. Além da abnegação da capacidade cognitiva em prol de 

benfeitorias a comunidade em geral, os que se utilizam de tais ações deixam transparecer o 

urgente retrocesso educacional, em detrimento de desdobramentos progressistas nos 

ambientes pedagógicos. 

A lei 10.639 em respaldo aos profissionais em educação questionados, não se mostra 

apreciada com claro proselitismo, o que denota as razões pela qual tais assuntos são 

constantemente violados e postergados inescrupulosamente. Baseando-se nos princípios que 

regem a alteridade, está visivelmente expresso o vasto percurso que deverá ser reintegrado 

para impulsionar uma legítima ação de respeito em relação às ambições do estudo da África e 

indígenas.  

Na apreciação de novos Projetos Políticos Pedagógicos, é unânime a crença em meios 

que possam contribuir na implementação da Lei 11.645/08 e demais questões de ordem 

étnico-raciais mais precisamente, tais planejamentos impulsionam a renovação pedagógica e 

influenciam na busca incessante de metodologias capazes de reintegrar o foco no homogêneo 
                                                           
25 O questionário aplicado na pesquisa foi inspirado no artigo: Diálogos sobre o exercício da docência – recepção 
das leis 10.639/03 e 11.645/08. Da autora Júnia Sales Pereira. 
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entendimento acerca das culturas Africanas, Afro-brasileiras e indígenas. Os docentes 

participantes dos questionários mostram-se adeptos de novos métodos, que influenciem o 

interesse irrestrito dos bancos escolares em adequar seus discentes as recentes demandas do 

ensino e aprendizagem das culturas Africanas, Afro-brasileiras e indígenas.  

No que concerne à disponibilidade de materiais utilizados para o auxílio nas 

explanações de sala de aula, três dos quatro docentes entrevistados mostraram-se com pouco 

ou nenhum empenho de terceiros no cumprimento de medidas socioeducativas que 

influenciem positivamente na compreensão programática dessas questões aqui demonstradas, 

o que denota o claro déficit no cumprimento da Lei 11.645/08. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em conformidade com as disponibilidades de tempo e espaço, este Projeto de 

Iniciação Científica foi confeccionado a partir de uma série de questões inteiramente 

influenciadas por paradigmas impulsionados através de anacronismos conceituais, que 

habitualmente perpassa todas as esferas da sociedade e impossibilita uma compreensão 

racional e efetiva acerca dos pressupostos que brevemente se impõem no ambiente 

acadêmico. 

O estudo irrestrito da cultura Africana, Afro-brasileira e indígena expressam inúmeros 

desentendimentos históricos, formulados através de décadas de subordinação europeia e 

análises incompletas, inverídicas e permanentemente tendenciosas. No entanto, tal projeto de 

pesquisa buscou expressar através do estudo das Leis 10.639 e 11.645/08; de Programas 

Gerais de Componentes Curriculares e opiniões de docentes altamente qualificados, a 

formação argumentativa capaz de alterar uma compreensão moldada por séculos de pilhagens. 
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O não-outro como nome divino no De non aliud de Nicolau de Cusa (1401-1464) 

 

Andson Gabriel dos Santos Moreira
1
 

Orientador: Prof. Dr. José Teixeira Neto 

 

RESUMO: Em sua obra De non aliud, Nicolau de Cusa buscou expor uma denominação 

negativa para nomear o absoluto. O Não-outro, como nome do absoluto, aparece a partir de 

uma teoria da definição. Isto pode ser percebido já no início do diálogo em questão quando 

Nicolau apresenta o Não-outro como a definição que se define a si mesma e todas as coisas 

(De non aliud, cap. I, n. 4). Neste diálogo o Cardeal de Cusa parece alcançar uma expressão 

que, segundo o mesmo, pode ser um termo satisfatório para a razão. Entretanto, recorda que o 

Não-outro não é o nome daquele que está além de todo nome, mas para ele não existe um 

nome mais preciso para expressar o seu conceito sobre o inominável. Portanto, mesmo que o 

Não-outro expresse de modo mais próximo o inominável nome de Deus, o Não-outro não é o 

nome de Deus, que é anterior a todo nome capaz de ser nomeado no céu e na terra (De non 

aliud, cap. XXII, n. 99). Aqui se pretende avaliar as virtualidades e a força que o termo “Não-

outro” possui para nomear inominavelmente o princípio divino. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Nicolau de Cusa. Non-aliud. Nomes divinos. Neoplatonismo. 

Dionísio Areopagita. 

 

Nicolau Krebs nascido no ano de 1401 em Kues (Cusa) na Alemanha foi um dos 

maiores pensadores do século XV. Estudou nas universidades de Heidelberg, onde entrou em 

contato com o nominalismo da “via moderna”, em Pádua onde estudara Direito e obtém o 

primeiro contato com o humanismo, e em Colônia onde faz os seus estudos teológicos, e 

aprofunda-se no neoplatonismo cristão. Além de Platão, Plotino, Agostinho, Mestre Eckhart o 

influenciaram filósofos como Raimundo Lullo e Hemérico de Campo. Morreu em Agosto de 

1464, em Todi, quando se preparava para uma nova cruzada. 

Propõe-se aqui um estudo, a partir do texto De non aliud (1462), de uma via 

especulativa acerca do termo não-outro (non aluid) como nome divino. Nessa obra, Nicolau 

retoma seu pensamento sobre os nomes divinos em uma nova perspectiva: o nome que seria 

mais apropriado para Deus partiria de uma negação, uma vez que, para ele é mais fácil dizer o 

que o divino não é, do que partir de uma concepção positiva afirmando o que ele é (De non 

aliud, cap. I, n. 3). 

                                            
1
 Aluno do 5º Período do Curso de Licenciatura em Filosofia, Campus Caicó-CaC da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte-UERN. Bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica- 

PIBIC/CNPq/UERN. Projeto: Nicolau de Cusa: O De non aliud  de Nicolau de Cusa e o diálogo cusano com a 

tradição. Plano de trabalho: Analisar em que sentido o “Não-outro” é um nome divino por meio da leitura e 

análise do De non aliud (1462). Professor Coordenador do Projeto: Prof. Dr. José Teixeira Neto.  
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O Cardeal Nicolau de Cusa escreve sua obra De non aliud, datada pelos historiadores 

como sendo do ano de 1462. André (2012) considera, juntamente com outros intérpretes do 

pensamento cusano, que o De non aliud é um dos maiores escritos do autor. Mas, apesar 

disso, recorda que “[...] a sua chegada até nós não foi nem simples nem linear, a ponto de ter 

sido mesmo um dos últimos escritos a serem descobertos na investigação do pensamento 

cusano” (ANDRÉ, 2012, p. 9). Além disso, ressaltamos com André (2012) que o De non 

aliud não está presente nos Códices 218 e 219 organizados pelo próprio Nicolau de Cusa e 

conservados em sua cidade natal nem mesmo nas primeiras edições das obras cusanas 

impressas nos séculos XV e XVI. Contudo, o Cardeal dele faz referência no De venatione 

sapientiae (1463). 

No De non aliud (1462), o cardeal retoma o tema que explora desde o seu primeiro 

sermão escrito no ano de 1430, no qual se dedica em sua primeira parte, na tentativa de buscar 

um nome mais apropriado para o divino. 

 

 

Por isso, Deus, tão imenso, permanece inominável, inexprimível e 

incognoscível na sua plenitude por todas as criaturas. É chamado com 

diversas palavras humanas, em diversas línguas de diversas nações, ainda 

que o seu nome seja único, sumo, infinito, inefável e incógnito. (Sermo I, h 

XVI, nº 3, linha 1-6, p. 4 apud ANDRÉ, 2012, p. 15). 

 

 

Tomando-se esse sermão do ano de 1430, observa-se que desde seus primeiros 

escritos, Nicolau abordava o problema da nomeação divina, contudo compreende igualmente 

que essa não é uma busca falida, mesmo que o nome de Deus seja inalcançável. Por sua vez, 

também o De docta ignorantia (1440) aborda o problema dos nomes divinos a partir de uma 

perspectiva clássica na teologia medieval: o problema do discurso afirmativo e negativo sobre 

Deus, questão herdada de Dionísio, Pseudo-Areopagita. 

Se não, vejamos: 

 

 

Depois de, até agora, com a ajuda de Deus nos termos esforçado, com 

exemplos matemáticos, por nos tornarmos mais sábios na nossa ignorância 

sobre o primeiro máximo, dirijamos a nossa investigação para o nome do 

máximo, a fim de tornar mais completo o [nosso] conhecimento. E esta 

investigação se tivermos corretamente em mente o que repetidamente já foi 

dito, será de fácil invenção. (A Douta Ignorância, cap. 24, p. 54, n. 74). 
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Em um aspecto inicial, Cusano vai compreender Deus de um modo “uno e tudo”, ou 

melhor, “tudo de um modo uno” (A Douta Ignorância, cap. 24, p. 55, n. 75), desta maneira, 

compreende ele que para a divindade que é tudo e ao mesmo tempo é uno, convém empregar 

o termo “unidade”, dado ser o mais conveniente, apesar de já se ter a compreensão de que 

Deus é anterior a todo nome, e desta maneiram, unidade pode ser o mais conveniente no 

momento, mas não é o nome de Deus. 

 

 

Todavia, a unidade não é o nome de Deus do modo pelo qual nós 

denominamos ou compreendemos a unidade, porque, assim como Deus 

supera todo o intelecto, assim supera a fortiori todo o nome. Os nomes são 

impostos por um certo movimento da razão, que é muito inferior ao 

intelecto, em ordem à distinção das coisas. Contudo, por que a razão não 

pode passar para além dos contraditórios, não há nenhum nome a que não se 

oponha um outro, de acordo com o movimento da razão. Por isso, 

pluralidade e multiplicidade opõem-se à unidade segundo o movimento da 

razão. Daí que não convenha a Deus a unidade, mas sim a unidade à qual 

não se oponha a alteridade, a pluralidade ou multiplicidade. Esse é o nome 

máximo que complica todas as coisas na simplicidade da sua unidade, é este 

o nome inefável que está acima de toda a intelecção (A Douta Ignorância, 

cap. 24, p. 55-56, n. 76. Grifo nosso). 

 

 

Nicolau indica assim uma via que pode levar à compreensão e ao possível nome de 

Deus. Seria essa o entendimento da “unidade infinita, infinitamente anterior a qualquer 

oposição, onde todas as coisas são complicadas, sem composição, na simplicidade da unidade 

onde não há o outro o diferente” (A Douta Ignorância, cap. 24, p. 56, n. 77), isso é, onde a 

coisa seria ela mesma sem diferir do outro enquanto é de um modo complicado a própria 

unidade máxima, tal qual o homem não difere do leão. Por fim, para o Cardeal, “[...] se 

alguém pudesse entender ou denominar tal unidade, a qual, sendo unidade, é tudo, e, sendo 

mínimo, é máximo, esse atingiria o nome de Deus”. Assim mesmo que unidade possa parecer 

o nome mais adequado, ainda se distancia infinitamente do nome de Deus. 

O inconveniente dos nomes afirmativos atribuídos ao divino é que esses termos só 

“[...] lhe convêm em termos infinitamente diminutos, pois lhe são atribuídos segundo algo que 

se encontra nas criaturas” e nesse sentido as afirmações com relação a Deus são sempre 

inadequadas, afirma Nicolau seguindo Dionísio, Pseudo-Areopagita. São esses nomes 

afirmativos, reduzidos em relação a Deus, pois oferecem oposição, como ao termo “verdade” 

opõe-se a “falsidade” (A Douta Ignorância, cap. 24, p. 57, n. 78), assim sendo, os nomes 
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afirmativos são diminutos em relação ao que seria o verdadeiro nome de Deus, já que em 

Deus não existe essa oposição, dado ele ser uno e não ser mais uma coisa que outra (A Douta 

Ignorância, cap. 24, p. 57, n. 78). 

A respeito de esses nomes serem empregados em relação às criaturas, não o é por 

dependência do divino em relação às criaturas, mas ao contrário, assim ocorre dada a potência 

divina em relação a elas (A Douta Ignorância, cap. 24, p. 57, n. 79). Igualmente tem-se a 

tendência de se transferir para Deus nomes que são próprios às criaturas, como é o caso da 

própria trindade. Deus porque cria é chamado de pai, porque também se fez criatura é filho, e 

o ele entre ambos é chamado de Espírito Santo, sendo esse nomes significado de relação das 

criaturas, não correspondo de forma integral al que seria o nome de Deus (A Douta 

Ignorância, cap. 24, p. 58-59, n. 80-81). 

Portanto, podemos dizer que de certa forma Nicolau de Cusa avalia negativamente os 

discursos afirmativos sobre Deus. 

 

 

É por isso que qualquer coisa que se diga sobre Deus na teologia afirmativa 

funda-se na consideração das criaturas mesmo no que se diz respeito aos 

santíssimos nomes em que se escondem os maiores mistérios do 

conhecimento divino nomes esses que conservavam entre os Hebreus e os 

Caldeus, dos quais nenhum exprime Deus a não ser segundo uma 

determinada propriedade, excepto o nome de quatro letras, que são ioth he 

vau he, que é o nome próprio e inefável e que foi acima interpretado. (A 

Douta Ignorância, cap. 24, p. 59, n. 82)  

 

 

Tomado isso, Nicolau passa a conceber também a ideia de uma teologia negativa 

como necessário complemento a teologia positiva, uma vez que, tomadas somente as 

nomenclaturas afirmativas de Deus poder-se-ia chegar a uma idolatria de adorar um deus 

como criatura, negando assim o Deus infinito (A Douta Ignorância, cap. 26, p. 62, n. 86). 

Contudo, a teologia negativa também não é suficiente, pois para Nicolau de Cusa, segundo a 

teologia negativa Deus “[...] não é cognoscível neste século nem no futuro, porque toda a 

criatura é trevas relativamente a ele e não pode compreender a luz infinita que é, no entanto, 

só por si conhecida” (A Douta Ignorância, cap. 26, p. 64, n. 89). Ao final do primeiro livro do 

De docta ignorantia, portanto, devemos reconhecer com Nicolau Cusa que não conhecemos 

com precisão a verdade das coisas nem de Deus, mas que “[...] a precisão da verdade 

resplandece de modo incompreensível nas trevas da nossa ignorância” e esta é para o Cardeal 

a douta ignorância. 
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Como já antecipamos a questão referente à inominabilidade do princípio ou do nome 

divino mais adequado repercute em toda obra de Nicolau de Cusa, desde o seu primeiro 

sermão, passando pelo De docta ignorantia, até a sua última obra o De apice theoriae. Para 

finalizar e considerando de modo mais específico o tema do nosso plano de trabalho 

queremos retomar as páginas que seguem o problema do nome divino no De non aliud 

(1462). 

Nicolau de Cusa escreve o De non aliud (1462), como a maioria de suas obras, em 

forma de diálogo. No citado texto, vai ele dialogar com três interlocutores: o Abade, que 

dedica-se a pesquisa do Parménides de Platão e aos Comentários de Proclo; Pedro que estuda 

a Teologia de Platão do mesmo Proclo; e Fernando que estuda Aristóteles (De non aliud, cap. 

I, n.1). Inicia a sua obra dialogando com o Abade que evidencia os temas estudados e pede 

que o cardeal, estudioso de Dionísio, o areopagita, esclareça o tema dos nomes divinos. 

Cusano coloca já no primeiro capítulo, que mesmo sendo eles estudiosos dos maiores 

sábios, deixaram para traz algo de suma importância no percurso do conhecimento, que seria 

justamente a perspectiva da busca do nome divino ao se considerar a anterioridade do 

princípio com relação a todo principiado, uma vez que, para o cardeal não se pode nomear 

Deus, pois todo nome a Ele atribuído não lhe seria adequado, já que Deus é princípio 

inominável que antecede todas as coisas (De non aliud, cap. II, n. 6). Assim, o autor explicita 

que, existe um termo que poderia se aproximar daquilo que seria o nome de Deus, que é a 

ideia do não-outro. Dada à visão de anterioridade, Nicolau busca explicitar em seu diálogo 

com Fernando, o porquê desse termo. Na visão de ambos, essa nomenclatura parece a mais 

adequada, por que sendo o outro não-outro que o outro, não pode ser o outro algo que não seja 

o não-outro (De non aliud, cap. I , n.4), demonstrando dessa forma que o não outro é anterior 

há qualquer outro, sendo ele princípio daquele e de qualquer outro, desta maneira se aproxima 

da nomeação do que seria inominável, visto que, o nome de Deus é anterior a tudo. 

 

 

De tudo vês agora que o significado do não-outro não só nos serve como via 

para o princípio, mas representa mais proximamente o inominável nome de 

Deus, de modo que nele, como no enigma mais preciso, brilhe aos olhos dos 

que procuram. (De non aliud, cap. II, n.7) 

 

 

Um aspecto importante que merece destaque é a ideia de que o não-outro, como nome 

divino, participa do verdadeiro nome de Deus, isso é, tal qual em outras obras cusanas, o 
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escritor compreende que o nome de Deus é uma luz inacessível, mas que pode brilhar para 

nós como enigma, para que através das coisas sensíveis ascendamos as inteligíveis. Dessa 

forma, Nicolau insere em sua obra o conceito de participação
2
, que é próprio da filosofia 

platônica e neoplatônica, sendo essa última a escola que trás importantes influências para o 

pensamento cusano. 

 

 

Em primeiro lugar, vês, com certeza, que o próprio não-outro é inominável, 

porque nenhum nome o alcança uma vez que precede todos. Mas todo nome 

é o que é por participação dele próprio; por isso nomeia-se o que não é de 

modo algum nominável. Assim o imparticipável é participado em todas as 

coisas. (De non aliud, cap. X, n. 36. Grifo nosso).  

 

 

Dessa maneira, Nicolau de Cusa argumenta que se todos os nomes são nomes divinos 

por participação, o não-outro que antecede todos os nomes, exceto aquele que é o próprio 

nome de Deus, é participante também do nome divino e por ser o mais anterior é o que mais 

se aproxima do nome inominável. 

Dentro dessa ideia, pode-se perguntar: por que Nicolau se debruça tanto sobre o termo 

não-outro na tentava de explicitar da maneira mais clara possível sua ideia? André (2006), 

falando a respeito dos termos utilizado na filosofia cusana, afirma que assim é feito pelo 

Cardeal na tentativa de o homem, que é limitado de intelecto e não pode assim compreender o 

incompreensível, busque elevar o seu logos, de tal forma que possa “ultrapassar o significado 

literal de um texto e as propriedades específicas dos termos” (ANDRÉ, 2006, p.15). 

O cardeal anseia que seus interlocutores compreendam o vocábulo não-outro como 

termo que dirige o pensamento do homem para um conceito adequado de Deus. Além disso, 

espera que os mesmos percebam que se, por um lado, o nome divino não se identifica com 

qualquer termo da nossa linguagem, por outro lado, algumas palavras podem ser vias que 

indicam o real nome divino, como por exemplo non aliud. Dessa maneira compreende-se, que 

ao concluir sua obra De non aliud, Nicolau de Cusa aponte um nome, por meio de uma 

teologia negativa e por meio da sua concepção da anterioridade divina, que parece ser o mais 

adequado para nomear o inominável nome de Deus. 

 

                                            
2
 Participação é um conceito Platônico e que também é utilizado na filosofia neoplatônico. Para Platão as coisas 

sensíveis são o que são porque participam das coisas inatas, sendo estas coisas inatas à causa verdadeira das 

coisas. Pode-se tomar como exemplo disso a questão do justo, sendo ele justo, não por si, mas por ser 

participante da sabedoria. 
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O SER EM HEIDEGGER E TOMÁS DE AQUINO 

Sérgio Carlos da Silva Meneses
1
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2
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3
 

RESUMO: O presente estudo busca um diálogo entre as obras do filósofo escolástico 

Tomás de Aquino e do pensador alemão contemporâneo Martin Heidegger, 

perscrutando aproximações e diferenças em suas respectivas concepções do ser. Com 

efeito, Heidegger sustentou a existência de um desvio no pensamento ocidental, 

caracterizado pela afirmação de um “esquecimento do sentido do ser” na tradição 

filosófica, em favor de uma progressiva preocupação exclusiva com os entes e seu 

aspecto formal. Nossa pesquisa buscará determinar o alcance da crítica heideggeriana 

no pensamento de Tomás de Aquino, determinando quais e em que termos as questões 

levantadas pelo filósofo alemão se encontram presentes no pensamento tomasiano. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Metafísica. Ontologia. Ser. Ente. Essência.  

 

HEIDEGGER E O ESQUECIMENTO DO SER 

A grande contribuição metafísica pretendida por Heidegger foi redescobrir o 

“sentido do ser”, supostamente esquecido pela tradição filosófica ocidental. O autor de 

Ser e Tempo afirmou que a consideração sobre o sentido do ser, logo após a intuição 

inicial nos primórdios da filosofia com Heráclito e Parmênides, foi prontamente 

esquecida pelos dois grandes sistemas socráticos de Platão e Aristóteles. O 

“esquecimento do ser” (Vergessenheit des Seins) teria sido um fenômeno progressivo na 

história do pensamento ocidental, iniciado ainda nos primórdio da filosofia na Hélade, 

continuado pela filosofia cristã dos primeiros séculos e posteriormente pela escolástica 

e, finalmente, culminado na filosofia moderna. Momento crucial no processo de 

esquecimento do ser teria sido a distinção da escolástica tardia entre essentia e 

existentia, ressoada, segundo Heidegger, em toda filosofia moderna, de Descartes a 

Hegel
4
. Essa distinção, já embrionariamente presente na distinção aristotélica entre 

“aquilo que algo é” (τί ἐστιν) e “o fato de que algo é” (ὅτι ἔστιν)
5
 punha o acento da 

consideração metafísica no primeiro termo, e detinha a preocupação filosófica em 

                                                            
1 Discente do curso de Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais. Campus Central. UERN.  

e-mail: sergiocsmeneses@yahoo.com.br 
2 Docente do curso de Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais. Campus Central. UERN, e-

mail: zuben@uol.com.br 
3 Discente do curso de Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais. Campus Central. UERN.  e-

mail: helio_viana1808@hotmail.com 
4 Para um estudo mais detalhado dessa questão, cf. o curso “Problemas Básicos da Fenomenologia”, de 

Martin Heidegger. 
5 Cf. Analíticos Posteriores, II, 1, 89 b 23 
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determinar o conteúdo inteligível do ser, sua constituição quiditativa. Platão já havia 

alterado o sentido original do ser em Parmênides e Heráclito, para os quais ele guardava 

o sentido de natureza (φύσις), para o sentido de Ideia (ιδεα) e Eidos (εἶδος), ambos 

remetendo ao aspecto meramente formal do ser, aspecto esse que seria, em Kant, 

elevado à condição de suma realidade (Realität). 

A elevação do paradigma platônico-aristotélico ao cume da preocupação 

metafísica, transferindo a atenção da filosofia do próprio ser para uma preocupação 

essencialista com seu aspecto formal, conduz ao esquecimento do ser como momento 

original e fundante da metafísica. Este processo de elevação da essência, que de per si 

ocupa momento secundário e subordinado na estrutura ontológica da realidade, a uma 

situação metafísica dominante, se desenvolve gradual e progressivamente e produz a 

inversão filosófica chamada por Heidegger de “esquecimento do ser”. Esse movimento 

de olvido da primazia ontológica em favor do acento essencialista no conteúdo formal 

do ser teria recebido uma articulação consciente na obra do jesuíta espanhol Francisco 

Suárez (1548-1617), que sistematizou a metafisica escolástica medieval em suas 

Disputationes Metaphysicae (1597). O tema é exaustivamente tratado por Heidegger no 

segundo capítulo do curso Os problemas fundamentais da fenomenologia, onde se 

afirma explicitamente que a origem mais remota da distinção escolástica tardia entre 

essentia e existentia é a já aludida distinção aristotélica entre “aquilo que algo é” (τί 

ἐστιν) e “o fato de que algo é” (ὅτι ἔστιν), isto é, entre a constituição inteligível 

(essentia) de um algo e sua efetividade na realidade extra-mental (existentia).  

A distinção entre essência e existência se articula plenamente na Idade Média e 

na escolástica tardia, informa-nos Heidegger
6
, não sob o prisma da diferença ontológica 

entre ser e ente, mas sobre o pano de fundo da distinção entre conceito de Deus como 

ente infinito (ens infinitum) e o conceito do ente que não é Deus, o ente finito (ens 

finitum). O ente infinito, cuja existência seria atestada pela precariedade da contingência 

dos entes finitos, possui sua existência compreendida em sua essência, de tal modo que 

sua essência seria o próprio existir. De tal ente não seria possível, portanto, predicar real 

distinção entre essência e existência. Os entes finitos, por outro lado, não possuem a 

existência como nota essencial: nada naquilo que constitui sua estrutura inteligível nos 

informa sobre sua efetividade ontológica. Sua concretude existencial, portanto, não 

                                                            
6 Cfr. Problemas básicos da fenomenologia, cap. II 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 907



 

estando presente em sua essência, lhes é atribuída desde fora, havendo, pois, neles, 

verdadeira distinção entre essência e existência. 

De onde é possível, dado o acima exposto, inferir o “esquecimento do ser” 

presente na distinção da escolástica tardia entre essentia e existentia? Tal distinção, do 

modo como compreendida por Heidegger, aporta uma noção de existência, que, sendo 

usada como sinônimo de ser, é eminentemente inautêntica. Heidegger traduz a palavra 

latina existentia como modo de ser da essentia efetivada pela palavra alemã 

Vorhandenheit, que significa “estar presente”, “presente à vista”, que remete a um 

aspecto exterior do ser. A expressão existentia, tal como Heidegger julga significar para 

os escolásticos tardios, significa antes o mero fato de ser de um ente, e não própria e 

simplesmente ser. Existentia, tomada nesse sentido, inverte o primado ontológico do ser 

para seu aspecto ôntico, e produz o esquecimento do ser e sua substituição pelo ente.  

Um significado autêntico do ser não pode se reduzir à noção de efetivação da 

quididade como algo que se apresenta à experiência imediata, mas deve ir além. O 

sentido autêntico do ser precisar necessariamente manifestar uma situação metafísica 

mais originária. Reduzir o ser ao fato que algo é, equivale a entificá-lo, e entificar o ser 

é esquecê-lo. É neste sentido que deve ser compreendida a crítica de Heidegger à 

distinção da escolástica tardia entre essentia e existentia. 

O SER EM SANTO TOMÁS DE AQUINO 

A pesquisa acerca da centralidade metafísica do ser no pensamento de Santo 

Tomás de Aquino se insere na grande "virada ontológica" que os estudos tomistas 

sofreram no século XX. Com efeito, os estudiosos da obra tomista imediatamente 

posteriores ao Aquinate, bem como aqueles que em seguida os sucederam, não foram 

capazes de absorver de modo pleno a perspectiva metafísica presente na obra do 

filósofo escolástico, e se perderam em querelas de escola que os afastaram do núcleo 

conceitual sobre o qual se desenvolveu a metafísica tomista. A redescoberta da 

centralidade do ser (esse) em Santo Tomás ocorreu a partir do reflorescimento dos 

estudos tomistas ocorridos no século XX. Dos autores que contribuíram nessa 

empreitada, destacam-se, sobretudo Étienne Gilson (cf. Le thomisme, introduction au 

système de saint Thomas, 1919;  L’esprit de la philosophie médiévale, 1932), Cornélio 

Fabro (La nozione metafisica di partecipazione secondo S. Tommaso d'Aquino, 1939; 

Partecipazione e causalità secondo S. Tommaso D'Aquino, 1960; Breve Introduzione al 
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Tomismo, 1967), e Jacques Maritain (cf. Sept leçons sur l'être et les premiers principes 

de la raison spéculative, 1934; Court traité de l'existence et de l'existent, 1947). Esses 

autores procuraram, cada um com suas particularidades, purificar o que se entende por 

“filosofia tomista” de acréscimos posteriores, focando no que há de central na obra de 

Santo Tomás de Aquino, que eles concluem ser a perspectiva pela qual a estrutura da 

realidade que é objeto imediato de nossa percepção está profundamente marcada pela 

contingência, condição pela qual o ser finito não pode estar fundado em si mesmo e 

necessita, para exercer seu modo finito de existência, sob pena de perder qualquer 

estatuto ontológico, estar fundado participativamente no absoluto metafísico, o próprio 

ser subsistente (ipsum esse subsistens). 

O contato de Santo Tomás com o aristotelismo do seu tempo o levou a integrá-

lo, junto com outras influências, em uma concepção original do "ato de ser" (actus 

essendi) como "ato de todos os atos", como atualidade decisiva na qual se fundam as 

essências. Para compreender a especulação tomista acerca do problema do ser, é 

necessário considerar as influências sob as quais Santo Tomás elaborou o arcabouço 

teórico de sua metafísica. Segundo Cornélio Fabro, “o problema das fontes do 

pensamento tomista é tão fundamental que constitui a chave para compreender a 

formação deste pensamento”
7

. Isto posto, pesquisar a genealogia das linhas do 

pensamento tomista com relação ao ser não é um mero trabalho de arqueologia 

intelectual, mas constitui uma tarefa decisiva na compreensão da expressão acabada de 

seu pensamento. 

Com relação à filosofia do período medieval no qual viveu Tomás de Aquino, se 

pode dizer que "a novidade revolucionária da biblioteca do século XIII foi a tradução 

das obras de filosofia natural e de metafísica, ética e política de Aristóteles"
8
. Sabe-se 

ainda que Santo Tomás, desde adolescente, quando na Universidade de Nápoles, tivera 

contato com textos aristotélicos por intermédio dos seus mestres Martín de Dácia e 

Pedro de Irlanda
9
. Posteriormente, já na Universidade de Colônia, com quem fora da 

Universidade de Paris como ajudante do seu então mestre Alberto Magno, pôde se 

aprofundar no conhecimento de Aristóteles
10

. A influência de Aristóteles sobre o 

pensamento de Santo Tomás de Aquino — que se referia ao pensador grego pelo epíteto 

                                                            
7 cf. FABRO, Cornélio. Introducción al tomismo, p. 29. 
8 cf. FABRO, Cornélio, ibid. 
9 cf. RAMIREZ, Santiago. Introducción a Tomás de Aquino, p. 9; FABRO, Cornélio, op. cit., p. 30. 
10 cf. RAMIREZ, Santiago, Ibid., p. 19. 
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de “o” filósofo, por antonomásia — foi decisiva, sendo essa uma das principais fontes 

na construção do seu pensamento filosófico.  

A outra profunda influência de Santo Tomás foi o platonismo. Não obstante a 

ruptura que Santo Tomás iria posteriormente empreender com o platonismo agostiniano 

reinante em seu tempo, o Aquinate esteve longe de estar isento de sofrer a grande e 

decisiva influência que filosofia platônica teve na formação intelectual da Idade Média, 

destacadamente por meio da incomensurável influência da obra de Santo Agostinho 

sobre a cultura medieval: 

O Doutor Angélico podia conhecer diretamente de Platão o Timeu, na versão-

comentário de Calcídio — que inspirou o platonismo humanista da escola de 

Chartres — e talvez o Fedon e o Menon; a doutrina platônica estava também 

difundida pelas obras de Cícero e especialmente pelo comentário ao Somnium 

Scipionis de Macrobio; Entretanto, a fonte principal do platonismo medieval 

foi Santo Agostinho11. 

A principal influência platônica na filosofia tomista é, sem dúvida, a noção de 

participação. Santo Tomás concebe os seres objetos da nossa experiência sensível, 

assim como Platão, como seres partícipes, seres que em sua constituição mais íntima 

tomam parte de outro, do qual recebe: a) sua inelegibilidade no âmbito da essência; b) 

sua concretude existencial no âmbito ontológico. O princípio platônico da participação, 

absorvido por Santo Tomás na elaboração de sua ontologia, é uma tentativa metafísica 

de explicar a relação de dependência entre o finito e o infinito:  

(...) Santo Tomás encontrou a solução fundamental da estrutura do finito 

mediante um retorno à noção platônica de participação (...) como a única 

fórmula capaz de expressar a relação das partes com o Todo, do finito com o 

infinito, dos existentes com o próprio Ser12 

A noção platônica de participação é desenvolvida em vários lugares na obra de 

Santo Tomás, como podemos exemplificar pela seleção de alguns excertos: 

Alguns, como os platônicos, consideravam que as formas das coisas sensíveis 

existiam de modo separado para além da matéria, e que por este motivo eram 

efetivamente inteligíveis, de modo que em função da participação da matéria 

sensível nessas formas a mente humana possuiria conhecimento. Assim, estas 

formas são o princípio de geração e de conhecimento, como narra o Filósofo 

na Metafísica13 

                                                            
11 cf. FABRO, Cornélio, op. cit., p. 30, tradução nossa. 
12 cf. FABRO, Cornélio, Ibid., p. 173, tradução nossa. 
13 "Quidam enim, ut Platonici, posuerunt formas rerum sensibilium esse a materia separatas, et sic esse 

intelligibiles actu, et per earum participationem a materia sensibili effici individua in natura; earum vero 

participatione humanas mentes scientiam habere. Et sic ponebant formas praedictas esse principium 
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As coisas que existem fora da mente, de acordo com Platão, adquirem a 

forma de gênero ou espécie participando da "ideia", de modo que a mente 

não conhece uma pedra exceto através da participação na "ideia" de pedra. A 

alma, desta forma, participa da ciência e do conhecimento das coisas quando 

suas "formas" ou "ideias" se imprimem nela14 

Os platônicos alegaram que as formas separadas causam a geração de duas 

maneiras: em primeiro lugar, por geração; em segundo lugar, por 

exemplaridade (...). E a razão pela qual os platônicos postularam formas 

separadas foi a de que elas poderiam ser a causa dos processos de geração no 

mundo15 

E de modo enfático, endossando posição platônica, Santo Tomás sustenta:  

É necessário, então, que as espécies das coisas causadas e destinadas por um 

agente intelectual existam antes no seu intelecto, como as formas dos 

artefatos preexistem na mente do artista e são a partir daí efetivadas. Todas as 

formas que estão nas substâncias inferiores, e todos os movimentos, são 

derivados das formas intelectuais que estão no intelecto de alguma substância 

ou substâncias. E, por esta razão, Boécio diz em seu livro De Trinitate, VII, 

que as formas que estão na matéria vêm de formas que existem sem matéria. 

Desta forma verifica-se o que disse Platão: que as formas separadas são o 

princípio das formas que estão na matéria16 

 Vale ressaltar que as formas separadas postuladas por Platão foram integradas 

pelo cristianismo e "finalmente encontraram 'seu lugar de origem', o Intelecto divino, 

que a Revelação ensinou a chamar o Verbo eterno do Pai, na qual estão presentes, ab 

aeterno, as razões ideais da criação"
17

. O "Verbo eterno" é uma alusão à interpretação 

de Cristo como o Logos (λόγος) fundante da realidade, conforme narra São João 

Evangelista nas primeiras palavras do prólogo do seu Evangelho
18

. 

                                                                                                                                                                              
generationis et scientiae, ut philosophus narrat in I Metaph" – cf. Tomás de Aquino. De Veritate, q.10 a.6, 

tradução nossa. 
14  "Ad cuius evidentiam sciendum est, quod sicut Plato ponebat quod res extra animam existentes 

assequuntur formam generis vel speciei per hoc quod participant ideam, ita anima formatur per scientiam 

ex hoc quod participat ideam, ita quod anima non cognoscit lapidem nisi per hoc quod participat ideam 

lapidis, ex quo sequitur quod omnium eorum, quae habent unam ideam, est una scientia" - cf. Tomás de 

Aquino. In Ethicam, I, lec 6, tradução nossa.  
15 "Sciendum est autem, quod Platonici ponebant species esse causas generationis dupliciter. Uno modo 

per modum generantis, et alio modo per modum exemplaris (...) Haec enim erat una causa, quare 

Platonici species ponebant, ut essent causa generationis in rebus" - cf. Tomás de Aquino. In 

Metaphysicam, VII, lect. 7, tradução nossa. 
16 "Oportet autem quod species eorum quae causantur et intenduntur ab intellectuali agente, praeexistant 

in intellectu ipsius: sicut formae artificiatorum praeexistunt in intellectu artificis, et ex eis deriventur in 

effectus. Omnes igitur formae quae sunt in istis inferioribus, et omnes motus, derivantur a formis 

intellectualibus quae sunt in intellectu alicuius substantiae, vel aliquarum. Et propter hoc dicit Boetius, in 

libro de Trin., quod formae quae sunt in materia, venerunt a formis quae sunt sine materia. Et quantum ad 

hoc verificatur dictum Platonis, quod formae separatae sunt principia formarum quae sunt in matéria" cf. 

Tomás de Aquino. Contra Gentes, III, 24, tradução nossa. 
17 "finalmente encontraron su 'lugar de origen', el Intelecto divino, que la Revelación enseñó a llamar el 

Verbo eterno el Padre, en el cual están presentes ab aeterno, las razones ideales de la creación" - cf. 

FABRO, Cornélio, Participación y Causalidad Según Tomás de Aquino, p. 173, tradução nossa. 
18 "No princípio era o Logos (...). Ele estava no princípio (...). Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi 

feito." – cf. Jo I, 1-3, tradução nossa a partir da Vulgata Latina. 
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Nota-se nos excertos acima coligidos que Santo Tomás absorveu o princípio 

platônico da participação das formas separadas no âmbito constituição quiditativa dos 

seres, mas o Aquinate não se limitou a sustentar — e aqui começamos a divisar a 

originalidade da metafísica tomista — que a realidade finita recebe por participação 

apenas sua inteligibilidade. Ele vai além e sustenta que a participação também atinge o 

âmbito ontológico: a participação opera na própria produção do real, e a realidade finita 

não pode ser outra coisa senão uma realidade ontologicamente participante:  

Tudo o que tem alguma perfeição por participação se reduz, em seu princípio 

e em sua causa, ao que possui tal perfeição por essência, assim como o ferro 

incandescente participa da incandescência do fogo, que é incandescente por 

si mesmo. Mostramos anteriormente que Deus é seu próprio ser, e o que a Ele 

convém por essência, a tudo o mais convém por participação, pois a essência 

de nenhuma outra coisa é o seu próprio ser, dado que o que é absoluto e 

subsistente por si mesmo não pode ser mais do que um19 

O que se diz que é por essência é causa de tudo aquilo que se diz que é por 

participação, assim como o fogo é a causa de tudo enquanto tal é 

incandescente. Deus, porém, é pela sua essência, porque ele é seu próprio ser. 

Todos os outros entes o são por participação, pois o ente que é seu próprio ser 

não pode ser senão apenas um (...). Deus, portanto, é a causa do ser de todas 

as outras coisas20 

 Aqui o problema platônico da participação nos coloca em face da tese nevrálgica 

da metafísica tomista: a distinção real entre essência (essentia) e ato de ser (actus 

essendi). É nesta distinção que se funda a primazia ontológica do ser em Santo Tomás. 

Com efeito, para o Aquinate, a constituição quiditativa dos seres é mera potencialidade 

desprovida de qualquer estatuto ontológico se não estiver atualizada pelo actus essendi 

que o efetiva da realidade. É o ato de ser, e não a essência, o momento ontológico que 

ocupado lugar de destaque na preocupação metafísica tomista. Não há em Santo Tomás 

qualquer coisa parecida com o “essencialismo”, onde as essências tenham primazia 

sobre o ser, como afirma De Raeymaeker: 

                                                            
19 "Omne quod habet aliquid per participationem, reducitur in id quod habet illud per essentiam, sicut in 

principium et causam; sicut ferrum ignitum participat igneitatem ab eo quod est ignis per essentiam suam. 

Ostensum est autem supra, quod Deus est ipsum suum esse, unde esse convenit ei per suam essentiam, 

omnibus autem aliis convenit per participationem: non enim alicuius alterius essentia est suum esse, quia 

esse absolutum et per se subsistens non potest esse nisi unum" – cf. Tomás de Aquino, Compendium 

Theologiae, I, 68, tradução nossa. 
20 "Quod per essentiam dicitur, est causa omnium quae per participationem dicuntur: sicut ignis est causa 

omnium ignitorum inquantum huiusmodi. Deus autem est ens per essentiam suam: quia est ipsum esse. 

Omne autem aliud ens est ens per participationem: quia ens quod sit suum esse non potest esse nisi unum 

ut in primo ostensum est. Deus igitur est causa essendi omnibus aliis" cf. Tomás de Aquino, Contra 

Gentes, II, 15, tradução nossa. 
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Tal como Santo Tomás a concebe, a essência não é nada mais que o modo de 

ser, o princípio potencial que se remete, totalmente e por si, ao ato de ser. Já 

não é mais a essência (a idéia “quiditativa”, a categoria), mas o ser quem leva 

o principal acento metafísico, porque toda realidade definível participa do 

ser. O “esse”, a perfeição mais radical e ampla, “perfectio omnium 

perfectionum”, deve ser considerado como o princípio fundamental de toda 

realidade e a fonte mais luminosa de toda inteligibilidade. A conclusão se 

impõe: longe de remeter-se a alguma forma de essencialismo, o sistema de 

Santo Tomás, ao contrário, se lhe opõe, uma vez que se funda sobre uma 

metafísica do “esse”21  

Em face do que foi dito, é preciso afirmar de imediato que Santo Tomás de 

Aquino, malgrado as evidentes discordâncias que possa haver entre sua posição acerca 

do ser e os postulados ontológicos heideggerianos, não parece incorrer na acusação de 

Heidegger à tradição filosófica ocidental, quer no que tange à primazia da constituição 

quiditativa sobre o ser, quer no corolário da inversão do primado ontológico pelo ôntico. 

É o que procuraremos demonstrar. 

ACTUS ESSENDI. 

Santo Tomás de Aquino erige uma ontologia cujo acento está no ato de ser. A 

concretude existencial de um ente se produz quando uma essência, por si mesma pura 

potencialidade, é atualizada pelo actus essendi que lhe confere estatuto ontológico. A 

realidade ontológica é anterior ao aspecto formal do ente, que pertence à ordem das 

potencialidades, incapazes por si mesmas de concretude existencial. Comentando as 

características ontológicas de essência e ato de ser na filosofia de São Tomás, afirma 

Gardeil: 

A existência se manifesta inicialmente como pura atualidade, e como 

ato ou perfeição última: “esse est actualitas omnium – actuum et 

propter hoc est perfectio omnium perfectionum” (...) Em face disto, a 

essência aparece como uma potência, isto é, como uma capacidade 

real de receber22 

A existência está para o ato como a essência está para a potência. Ainda dentro 

do espírito aristotélico, uma determinada perfeição em potência não pode ser atualizada, 

uma mera possibilidade não pode ser tornada real, senão pela recepção de uma perfeição 

que já exista em ato naquele que a causa. Assim também acontece com essa perfeição 

que chamamos de existência ou ato de ser: somente quem já possua o ser em ato pode 

                                                            
21DE RAEYMAEKER, Louis, prefácio de FABRO, Cornélio, Participación y Causalidad Según Tomás 

de Aquino, p.  15, tradução nossa. 
22 GARDEIL, Henri-Dominique. Iniciação à Filosofia de S. Tomás de Aquino, p. 967. 
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ser causa dos entes contingentes. É o que afirma São Tomás, ao dizer que "nada dá o ser 

senão enquanto é ente em ato"
23

. 

Concluímos, portanto, que o actus essendi é, na ontologia tomista, anterior à 

essência, e é ele mesmo que a torna passível de concretude existencial. Neste sentido, 

pode-se compreender a afirmação de Maritain, quando este afirma que Santo Tomás de 

Aquino é “o mais existencialista de todos os filósofos”
24

. É também nessa esteira que 

Umberto Eco, ao comentar a noção de estética presente na filosofia de São Tomás, 

afirma ser a ontologia tomista uma “uma "ontologia existencial, para a qual vale, acima 

de tudo (...) o ato concreto de existência”
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
23 "Nihil enim dat esse nisi inquantum est ens actu" - Contra Gentes, III, 66, tradução nossa. 
24 MARITAIN, Jacques,  L'humanisme de Saint Thomas d'Aquin, in Mediaeval Studies, 3 (1941). 
25 cf. ECO, Umberto. Arte e Beleza na estética medieval, pg. 173. 
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PAIS-PROFESSORES E A EDUCAÇÃO ESCOLAR DE SEUS/SUAS 

FILHOS/AS1 

 

ThayseMychelle de Aquino Freitas2; Arilene Maria Soares de Medeiros3 

  

RESUMO 

A participação da família na escolarização dos/as filhos/as está bastante em pauta nas 

discussões hoje, principalmente quando se espera que a família seja também 

responsável pelo acompanhamento de crianças, adolescentes e jovens na escola. Este 

trabalho busca mostrar como pais-professores realizam o acompanhamento dos/as 

filhos/as na escola. A pesquisa é de caráter qualitativo, com dados coletados a partir de 

um levantamento bibliográfico, bem como de uma pesquisa empírica realizada junto às 

mães-professoras de duas escolas públicas na cidade de Apodi-RN, por meio de uma 

entrevista semiestruturada. Percebem-se claramente as contribuições da profissão 

docente para a vida escolar de filhos/as. As mães-professoras não medem esforços para 

enriquecer a vida escolar dos filhos, e para isto utilizam suas experiências adquiridas 

durante sua carreira docente e conhecimentos sobre o funcionamento da escola como 

ferramenta a favor do processo de escolarização de seus filhos. As práticas educativas 

das mães-professoras e as estratégias utilizadas por eles contribuem positivamente na 

vida escolar dos filhos, levando-os, em geral, ao sucesso escolar e experiências 

escolares positivas.  

 

PALAVRAS CHAVE: Mães-professoras. Escolarização. Sucesso Escolar.  

INTRODUÇÃO  

O papel da família no processo de escolarização dos filhos tem uma importância 

indiscutível. Para tanto, o papel da família nem sempre foi evidenciado e este vem 

sofrendo modificações ao longo do tempo. A família é o grupo social que é responsável 

pelo primeiro processo educativo da criança. É nela onde a criança aprende os aspectos 

sociais e culturais da sociedade em que vive. Como afirma Ribeiro (2011, p. 01):  

                                                           
1 Estamos mantendo o título original de nossa pesquisa, embora, na realidade, a pesquisa empírica tenha 

demonstrado a participação apenas de mães-professoras. 

 
2Discente do 5º período de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte– UERN, campus central. Aluna do PIBIC/UERN, bolsista do CNPq. E-mail: thayse-

tatasinha@hotmail.com 
 
3Professora Doutora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 

UERN, Campus Central. Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Estado, Educação e 

Sociedade (GEPEES/UERN). E-mail: arilene.medeiros@bol.com.br 
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A socialização primária diz respeito aos primeiros contatos sociais da 

criança e se dá com a presença dos outros significativos que lhe 

apresentam a realidade em que vivem e como a percebem. É também 

neste contato que a criança começa a significar os elementos culturais 

presentes na sociedade em que está inserida. Faz parte desse processo 

a família e as pessoas mais próximas à criança. 

 Nessa perspectiva, a família atua como mediadora entre a criança e o mundo que 

a cerca. Ajuda a construir sua identidade, como afirma Reis citado por Ribeiro (2011, 

p.02): “É na família, mediadora entre o indivíduo e a sociedade, que aprendemos a 

perceber o mundo e a nos situarmos nele. É a formadora da nossa primeira identidade 

social”. Nesse sentido, a participação da família no desenvolvimento da criança é 

fundamental. 

 Estudos realizados por Nogueira (2005) revelam que na década de 1970 o papel 

da família na escolaridade dos filhos estava restrito à socialização primária do mesmo, 

por outro lado, ocorre uma desvalorização ao deduzi-lo a partir da condição de classe do 

grupo familiar, além disso, o funcionamento interno das famílias e as suas relações com 

a escola não eram submetidos à observação empírica. A partir da década de 1980 os 

sociólogos se voltam para um novo campo de estudos na sociologia da educação: as 

trajetórias escolares dos indivíduos e as estratégias utilizadas pelas famílias no decorrer 

deste processo, percebendo que o sistema educacional deve ser pensado não apenas nos 

resultados e sim nos aspectos que levaram a estes resultados, elementos como o 

currículo, a sala de aula, a relação da família com a escola passaram a ser evidenciados.  

[...] a transição de uma sociologia das desigualdades de educação, 

voltada para a análise dos determinismos sociais e culturais, para uma 

sociologia que se interessa igualmente – mas não necessariamente de 

modo exclusivo – pelas estratégias individuais face à escolarização 

(VAN-ZANTEN apud. NOGUEIRA 2005 p. 567).  

 Atualmente, a participação familiar é bem discutida, e tem características bem 

definidas. Surge então a necessidade de ampliar a discussão para entendermos como se 

dá essa participação quando os pais são professores, quais são suas características e 

quais suas vantagens no processo de escolarização. 

 O presente artigo tem como objetivo investigar  como pais-professores  lidam e 

contribuem para a educação escolar de seus/suas filhos/as, tendo em vista a qualidade da 

educação, identificando as práticas educativas e estratégias realizadas por estes a fim de 

melhorar o rendimento escolar de seus filhos. Buscamos compreender essas discussões 
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num campo de pesquisa ainda pouco investigado, o qual tem se apresentado de grande 

importância social e acadêmica.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Esta pesquisa é de caráter qualitativo, com dados coletados a partir de um 

levantamento bibliográfico, bem como de uma pesquisa empírica realizada junto às 

mães-professoras de duas escolas públicas na cidade de Apodi-RN, por meio de uma 

entrevista semiestruturada. 

 O primeiro passo foi o levantamento bibliográfico e análise do mesmo. Nesta 

ocasião, buscamos um aporte teórico que pudesse subsidiar a pesquisa. Percebe-se que 

são poucas as discussões acerca das contribuições dos pais-professores para a 

escolarização dos filhos. Autores que compõem o referencial teórico desta pesquisa: 

Augusto (2014), Boni (2005), Nogueira (2005), Nogueira (2011), Ribeiro (2011), Silva 

(2015) e Souza (2009).  

 O segundo passo consistiu em visitas a duas escolas públicas da cidade de 

Apodi-RN para a identificação dos pais-professores (sujeitos da pesquisa) e a definição 

do lócus da pesquisa empírica. O requisito utilizado para a escolha dos sujeitos da 

pesquisa foi: ser professor(a) que tivesse filho(a) estudando entre a educação infantil e o 

ensino médio. Com relação à escolha das instituições onde seriam realizadas as 

entrevistas, observamos se existiam pais-professores e a disponibilidade dos mesmos 

para a participação nos concedendo uma entrevista. A entrevista semiestruturada 

permite que, no decorrer da execução, outras questões possam ser feitas para 

aprofundamento, “(...), onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema 

proposto” (BONI e QUARESMA, 2005). 

 O terceiro passo foi a realização das entrevistas junto às mães-professoras. 

Buscamos, através das entrevistas, saber como elas acompanham a educação escolar de 

seus/suas filhos/as, bem como mostrar como impulsionam a educação escolar dos 

filhos, focalizando as práticas educativas e estratégias realizadas por estes a fim de 

melhorar o rendimento escolar de seus/suas filhos/as. As entrevistas foram realizadas 

com quatro mães-professoras em duas escolas distintas, pois não atingimos o número de 

mães-professoras necessárias em uma única instituição. Deste modo, foram 

entrevistadas duas mães-professoras em cada escola. A primeira instituição foi uma 

creche da rede municipal de ensino e a segunda foi uma escola de nível fundamental e 
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médio da rede estadual de ensino. É importante ressaltar que não tínhamos em mente 

entrevistar apenas mães-professoras, nosso intuito era entrevistar pais-professores (pais 

ou mães), porém encontramos nas escolas escolhidas apenas mães professoras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir do estudo bibliográfico em artigos, teses e monografias, que abordam 

como os pais professores contribuem para a escolarização dos seus filhos, obtivemos 

êxito nos resultados, os quais serão apresentados a seguir.  

 O grupo dos pais-professores possui algumas características relacionadas às 

condutas de orientação dos filhos, principalmente se considerarmos seu envolvimento 

com a profissão docente. De acordo com Nogueira (2011 p.37-38):  

Em primeiro lugar, o controle está presente, mas de forma mais 

branda, visto que os pais recorrem mais à motivação do que a um 

controle rígido, valorizando o diálogo e um clima de confiança, com 

prejuízo da “autoridade autoritária”. Em segundo lugar, os pais desse 

grupo acompanham a trajetória escolar e dela têm domínio completo. 

Em terceiro, eles são bem informados sobre o funcionamento da 

escola, conhecem bem a hierarquia das disciplinas escolares e 

ambicionam estudos universitários para seus filhos.  

 É notório que os pais-professores estabelecem uma relação corpo a corpo com os 

filhos quando o assunto é a escolarização. Nesta perspectiva, os filhos de pais-

professores tendem a ser mais organizados quanto ao tempo de estudo, à disciplina.  

Entretanto, isso não se aplica a todas as famílias, pois a realidade social e o contexto 

familiar podem alterar esta afirmação. 

 As pesquisas de Nogueira (2011, p.35) revelam que: 

[...] os pais professores constituem a categoria social na qual se 

encontram os melhores ‘estrategistas’, porque dispõem de um amplo e 

profundo conhecimento sobre o funcionamento do mundo escolar. 

Desta forma, os pais-professores dispõem de uma série de conhecimentos, tanto 

escolares quanto didático-pedagógicos adquiridos ao longo de sua trajetória docente, 

que servirão de base para a elaboração de estratégias a serem utilizadas com o objetivo 

de melhorar e impulsionar a trajetória escolar de seus filhos, sendo elas: a escolha do 

professor; escolha do melhor estabelecimento escolar; participação ativa na escola;  

estreitamento de vínculo com professores e diretores da instituição de ensino na qual 

seu filho estuda. 
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 De acordo com Nogueira (2011, p. 39), os pais-professores estão assumindo o 

modelo pai-parceiro, onde eles desempenham um papel pró-ativo em relação à escola, 

ou seja, são pais participantes do conselho escolar, pais que estão sempre atentos e 

presentes acompanhando passo a passo da vida escolar do filho, podendo desta forma 

identificar precocemente eventuais problemas escolares ou problemas referentes à 

aprendizagem. 

 Na escolha do estabelecimento escolar, o pai-professor observa alguns aspectos: 

a segurança do estabelecimento, as condições disciplinares, método de ensino, o 

tratamento individual do aluno e, sobretudo a qualidade do ensino, levando os pais, na 

maioria das vezes, a optarem pela rede privada de ensino, afirma Reis citado por 

Nogueira (2011, p.41). Fazem esta escolha por acreditarem que a rede privada de 

ensino, por ser “paga” é mais eficaz, com maior qualidade e segurança para seus filhos. 

Entretanto, a escola pública também é paga, porém indiretamente, pois, a mensalidade 

da escola pública sai do bolso dos pais através de impostos, levando pais leigos desta 

afirmação a não cobrarem uma educação de qualidade, taxando-a apenas como uma 

educação frágil e de pouca qualidade. 

 Em alguns casos os pais-professores, através de uma estreita relação com o 

diretor da escola ou até mesmo por atuar profissionalmente na instituição, conseguem 

escolher o (a) professor (a) que eles “julgam” serem os melhores para ensinar seus 

filhos. Nessa perspectiva, na escolha do professor estão imbuídos três critérios:  

a) o domínio de uma gama de informações e conteúdos, b) utilização 

de uma pedagogia ‘avançada’, com o desenvolvimento de métodos 

didáticos não tradicionais, c) valorização de hábitos e atitudes 

(NOGUEIRA, 2011, p.42).  

Percebe-se que o pai-professor faz uso de seu “capital profissional”, ou seja, 

recursos e conhecimentos pedagógicos adquiridos durante sua carreira docente, como 

aparato para designar e avaliar os critérios propostos, colocando, mais uma vez, sua 

experiência docente a favor da escolarização do seu filho. 

Algo relevante a ser destacado é o acompanhamento dos pais nos deveres de 

casa do filho. Os pais-professores são pessoas competentes neste aspecto, pois por 

conviverem diariamente com seus filhos desde que nasceram e também por ter 

conhecimentos específicos, eles possuem uma linguagem acessível para que seus filhos 

compreendam melhor o conteúdo proposto. Entretanto, nem todos os pais conseguem 
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realizar o acompanhamento que desejam por causa da falta de tempo ocasionada pela 

sobrecarga de trabalho. 

Outro fator importantíssimo a ser destacado é a relação estabelecida entre os 

pais-professores e a escola em que seu filho estuda. Durante suas carreiras profissionais 

os pais-professores constroem relações pessoais e profissionais com vários indivíduos 

ligados à escola, denominada como “capital social interno à instituição” por Van-Zanten 

citado por Nogueira (2011 p. 239). Afirma ainda, que a detenção deste capital viabiliza 

a construção de “canais de confiança”, através dos quais os pais-professores têm acesso 

a informações sobre a vida escolar dos filhos e do funcionamento da escola. 

 É notório que é através das relações e contatos estabelecidos com diretores, 

professores e coordenadores, que os pais-professores tomam conhecimento prévio sobre 

a vida escolar dos filhos e assim, conseguem intervir rapidamente em eventuais 

dificuldades de aprendizagem, problemas disciplinares, ou até mesmo problemas de 

funcionamento da escola, de forma ágil e competente, pois estes pais possuem as 

condições e conhecimentos necessários para uma interferência direta e eficiente. 

  Os pais-professores por estarem diariamente em contato com a escola, 

conhecem os valores contidos e apreciados por ela. Desta forma, os pais-professores 

condicionam as atitudes dos seus filhos baseados em bons hábitos de estudo, disciplina, 

autonomia, organização de tempo, compromisso com as atividades e cumprimento das 

regras. Nesta perspectiva, o pai-professor tende a incentivar mais os filhos a ter uma 

vida escolar ascendente, sua profissão lhes fornece subsídios para um acompanhamento 

eficaz na escolarização dos filhos e na construção de um indivíduo com interesses e 

metas acadêmicas. 

Nota-se que sendo um pai-professor a responsabilidade aumenta 

porque além de cuidar e educar como pai tem também que conciliar 

sua vida profissional com a pessoal e acima de tudo ter discernimento 
para que ele saiba agir diante de situações em que confundem esses 

dois lados para que dessa forma não interfira na educação dos filhos 

(AUGUSTO, 2014, p. 27). 

 As entrevistas junto às mães-professoras foram cruciais para o desenvolvimento 

deste trabalho. Foi pedido das mães-professoras que aceitaram participar da pesquisa 

que atribuíssemos outros nomes, por isso passaremos a chamá-las de Cecília, Laura, 

Antônia e Carla. 

 A pesquisa revelou que todas as mães entrevistadas são professoras com 

graduação, com predominância da formação em Pedagogia. Das quatro mães, duas delas 
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têm especialização. Além disso, todas foram formadas pela UERN, instituição 

responsável por grande parte da formação dos professores que atuam nas redes públicas 

de ensino (estadual ou municipal) e privada, na cidade de Apodi e região.  

 As mães-professoras atuam em diferentes níveis de ensino que vão da Educação 

Infantil ao ensino médio, passando, inclusive pela educação inclusiva. De acordo com 

os dados, apenas um dos filhos destas mães-professoras estudam o mesmo nível de 

ensino no qual sua mãe leciona. Notam-se as diferentes realidades de ensino na qual 

cada uma delas está inserida, proporcionando experiências distintas entre elas. As mães-

professoras revelam que são muitas as dificuldades enfrentadas diariamente na sala de 

aula, mas que todos os esforços valem a pena. A construção do conhecimento se dá de 

forma prazerosa através da troca de experiências e informações entre professor/aluno. 

Como afirma Antônia (entrevista, abril de 2015) ao citar Paulo Freire: “Ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou a sua 

construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. 

 As entrevistas revelaram os motivos que levaram as mães-professoras a 

escolherem as instituições de ensino onde seus filhos estudam, dentre alguns motivos, 

as mães, em sua totalidade, elegeram como fator principal a qualidade do ensino, outra 

característica que permeia a maioria das entrevistas é a capacidade da equipe de 

profissionais atuantes na escola. Além disso, duas delas revelaram que um dos motivos 

da escolha diz respeito à proximidade da residência, outros fatores que aparecem 

também são a segurança e o espaço físico. Reconhecemos então, que estas mães-

professoras buscam o melhor para a vida escolar de seus filhos, como afirma Silva 

(2015, p.11): 

Esses pais professores almejam, portanto, para a escolarização de seus 

filhos, encontrar um estabelecimento de ensino que inspire confiança, 

tanto em relação à aprendizagem, como em relação à segurança, 
revelando uma estratégia de investimento no capital cultural e social. 

 Outro dado levantado através das entrevistas com as mães professoras foi como 

se dava a relação delas com os profissionais da escola na qual seus filhos estudam. 

Todas as mães reconheceram a importância da relação família-escola, bem como as 

contribuições que esta boa relação pode trazer para o processo ensino-aprendizagem. 

Além disso, é por meio da relação estabelecida entre os pais e os profissionais da escola 

que os pais tomam conhecimento de como anda a vida escolar do filho.  Como 
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afirmaram estas duas mães ao falarem de suas relações com os profissionais da escola 

onde seus filhos estudam: 

Procuro sempre manter um bom relacionamento dialogando com todos os 

profissionais que atuam na escola, principalmente com os professores, pois 

compreendo que a participação dos pais é um componente importante que 

implicará no desempenho ideal da escola e consequentemente no rendimento 

escolar dos nossos filhos. (ANTONIA, entrevista, abril de 2015). 

Minha relação é ótima tanto com o diretor, quanto com os professores e os 

demais agentes da escola. Procuro sempre dialogar com os mesmos para 

saber como minha filha esta se comportando na escola e como está seu 

desenvolvimento cognitivo. (CECÍLIA, entrevista, abril de 2015). 

 Assim sendo, afirmamos que é indiscutível a importância da relação família- 

escola. Pois, como afirma Souza (2009, p. 15) “é indispensável que a família esteja em 

harmonia com a instituição, uma vez que a relação harmoniosa só pode enriquecer e 

facilitar o desempenho educacional das crianças”.  Portanto, é de suma importância para 

o desempenho escolar que a família esteja presente durante todo o processo de ensino-

aprendizagem, dialogando sempre e intervindo quando for necessário. Vejamos alguns 

depoimentos das mães-professoras com relação a sua articulação com a escola. 

Faço-me presente na escola não somente nas reuniões entre pais e 
professores, mas também procuro sempre no dia-a-dia conversar com os 

professores sobre o rendimento escolar das minhas filhas, haja vista que é 

primordial a colaboração e a interação dos pais com a escola no sentido de 

que possa resolver alguns problemas que surgem no cotidiano escolar. Essa 

parceria é fundamental para o desenvolvimento da criança. (ANTÔNIA, 

entrevista, abril de 2015). 

A presença dos pais na escola dos filhos é fundamental para a aprendizagem, 

pois estimula positivamente na educação. (CARLA, entrevista, abril de 

2015). 

Para mim, a participação da família na escola é muito importante. O filho que 

é acompanhado diariamente pelos pais sente-se mais motivado e o 

rendimento escolar é bem melhor. Além disso, fico a par de tudo que 

acontece com minha filha na escola. (CECÍLIA, entrevista, abril de 2015). 

 Como já foi dito, as mães-professoras reconhecem a importância da relação 

família-escola e revelam, em sua totalidade, que participam das reuniões promovidas 

pela escola, porém são pouco atuantes no Conselho Escolar. Este fato chega a ser até 

certo ponto uma contradição, uma vez que as mães-professoras querem diálogo com a 

escola, mas nada de participação formal. As mães-professoras assumem que é 

importante o engajamento no processo de escolarização de seus filhos e que participam 

sempre das reuniões, no entanto, uma indagação se faz necessária: por que nenhuma 
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delas participa do Conselho Escolar? Esta resposta pode ser a falta de tempo, pois 

Laura, uma das mães-professoras entrevistadas, relata que trabalha 60hs semanais e que 

se desdobra para poder dar o suporte necessário para as atividades de casa dos filhos e 

participar das reuniões.  

 As entrevistas revelaram que as mães-professoras têm consciência de seu papel 

tanto junto aos professores quanto no acompanhamento escolar em casa, 

consequentemente a presença delas não se faz apenas nas reuniões, mas no dia-a-dia no 

sentido de acompanhar os filhos, bem como resolver problemas que venham a surgir no 

cotidiano escolar, como indisciplina ou dificuldade de aprendizagem. Nessa perspectiva, 

elas usam tanto a visão de mãe quanto a de professora, pois fazem uso de seus 

conhecimentos prévios sobre a educação a favor da escolarização de seus filhos, como 

afirma Antônia (entrevista, abril de 2015):  

A minha profissão influencia sim no processo escolar de minhas filhas. 

Primeiro porque minha profissão me dá condições de compreender de como 

se dá o processo de aprendizagem das mesmas e assim orientá-las de forma 

correta e segundo porque uso minha profissão como incentivo para elas. 

 Neste contexto, as mães-professoras dispõem de um ‘capital profissional’ que de 

acordo com Nogueira (apud NOGUEIRA, 2011, p. 43): 

[...] refere-se a um conjunto de recursos – conhecimentos, práticas e 

percepções – que consciente ou, inconscientemente, são adquiridos tanto nos 

processos de formação quanto no exercício prático da profissão e na vivência 

nos locais de produção e reprodução dessas práticas. 

 Portanto, as mães-professoras fazem uso deste capital profissional para 

impulsionar a escolarização de seus filhos, mostrando que a importância do 

acompanhamento da trajetória escolar, começa desde a escolha do estabelecimento 

escolar até o acompanhamento diário em casa e na escola. Deste modo, percebemos o 

quanto a relação família-escola é indiscutivelmente necessária e decisiva no processo 

ensino-aprendizagem e, consequentemente, no sucesso escolar. 

CONCLUSÃO 

 Os resultados revelam que a profissão docente favorece positivamente a vida 

escolar dos filhos, uma vez que o acompanhamento é direto e sistemático. Além disso, 

as mães não se descuidam em manter contato constante com os professores e a escola, 
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de modo geral. É notório que os filhos de professores têm uma vida escolar favorável e, 

consequentemente, disposições favoráveis ao sucesso escolar. 

 O estudo realizado demonstra que as mães-professores possuem competências 

derivadas das experiências de sua profissão, bem como de sua formação profissional. As 

mães-professores se colocam como acompanhadoras excelentes dos filhos. Elas 

reconhecem a importância da educação escolar, por isso refletem ao escolher a escola na 

qual o/a filho/a irá estudar. Elas são atuantes na tarefa de mães-professoras, mas, em 

virtude da sobrecarga de trabalho, não participam do Conselho Escolar, o que seria, no 

nosso entender, uma rica contribuição.  

 Portanto, a ação educativa das mães-professores contribui muito para a 

escolarização de seus filhos, pois elas usam todo o “capital da profissão” a favor da 

educação escolar de seus/suas filhos/as.  Elas se empenham, estimulam os/as filhos/as, 

realizam com eles/elas as tarefas de casa, são conhecedoras dos desafios da profissão, 

por isso apoiam os professores de seus/suas filhos/as, comparecem à escola quando são 

chamadas ou não, por reconhecerem que a relação escola-família é imprescindível ao 

desenvolvimento da criança, dos adolescentes e jovens.  
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PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA À LUZ DE TRABALHOS 

ELABORADOS POR BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

DA UERN E POR AUTORAS EXPERIENTES 

 

Vaneza Maria Fernandes da Silva1 Arilene Maria Soares de Medeiros2 

 

RESUMO  

Este artigo apresenta os resultados da pesquisa “Investigando a Escola Pública sob a 

perspectiva da família” – III parte, a partir da construção de trabalhos científicos 

apresentados pelos bolsistas de Iniciação Científica da UERN que participaram de outras 

fases da pesquisa. Objetiva sistematizar e sintetizar os principais resultados obtidos ao 

longo da pesquisa e, ao mesmo tempo, introduzir novos conceitos e novos autores. A 

metodologia consistiu em leituras dos trabalhos científicos apresentados pelos bolsistas 

do CNPq e voluntários e de novas referências, como Maria Alice Nogueira (2005, 2006), 

Marlice de Oliveira e Nogueira (2011). Os resultados demonstram que a participação da 

família na educação escolar dos filhos é uma condição fundamental para assegurar sua 

qualidade, bem como aprimorar a gestão democrática. Percebe-se que a família nem 

sempre compreende o que significa uma gestão democrática. Os sistemas de ensino 

impulsionados pela legislação atual LDB 9.394/1996 proclamam a emergência de 

mecanismos democratizadores que viabilizem a participação da família, a qual continua 

bastante tímida. Conclui-se, portanto, que a escola precisa aprimorar seus mecanismos de 

participação da família e da comunidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Escola Pública. Participação da família. Qualidade da educação 

 

INTRODUÇÃO 

A educação é um processo que vem desenvolvendo ao longo dos anos, mas a 

aproximação entre família e escola se deu, com mais ênfase, após a LDB 9.394/1996 com 

os princípios da educação básica de gestão democrática e de qualidade da educação. Esses 

princípios da educação vêm ocasionando grandes mudanças, com o incentivo à 

participação da comunidade na gestão da escola e da família no acompanhamento dos 

filhos/as.  

                                                           
1 Aluna do Curso de Pedagogia, 6º período, noturno.  Bolsista do CNPq por oito meses. Estagiária 

remunerada pela Prefeitura Municipal de Mossoró, atuando na Unidade de Educação Infantil Maria Júlia 

Uchôa.  
2   Professora Doutora da Faculdade de Educação, Campus Central. Pesquisadora do Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Estado, Educação e Sociedade (GEPEES/UERN/CNPq). Professora do Programa de Pós-

Graduação em Educação, atuando na Linha de Pesquisa Políticas e Gestão da Educação. 
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Este artigo apresenta os resultados da pesquisa “Investigando a Escola Pública 

sob a perspectiva da família” – III parte, a partir da construção dos trabalhos científicos 

apresentados pelos bolsistas de Iniciação Científica (remunerados ou voluntários) que 

participaram de outras fases da pesquisa. Objetiva sistematizar e sintetizar os principais 

resultados obtidos ao longo da pesquisa e, ao mesmo tempo, introduzir novos conceitos 

e novos autores, como a participação dos pais-professores no acompanhamento da 

escolarização dos filhos. Estudos têm apontando que quanto maior a relação entre a 

instituição escola e os pais, maior é o desempenho e desenvolvimento das crianças em 

sala de aula, que o nível de escolarização chega até o ensino superior (NOGUEIRA, 

Marlice de Oliveira, 2011). A escola e as famílias para chegarem ao caminho do sucesso 

devem traçar metas propiciando ao aluno uma segurança na aprendizagem de forma que 

venha formar cidadãos críticos capazes de enfrentar a complexidade de situações que 

surgem na sociedade. 

Os estudos realizados dos trabalhos dos bolsistas e de outras referências 

demonstram o quanto à problemática do envolvimento da família na escola é emergente, 

principalmente com a ideia da gestão democrática. Esse tipo de gestão apresenta como 

uma das características básicas a participação da comunidade escolar nos processos 

eleitorais para diretores escolares, nas decisões por meio da atuação dos conselhos 

escolares e dos pais no acompanhamento dos filhos (AMORIM, Jonas Leonardo 

Mesquita, 2013).  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia consistiu em leituras dos trabalhos científicos apresentados pelos 

bolsistas do CNPq e voluntários e de novos autores, como Maria Alice Nogueira e Marlice 

de Oliveira e Nogueira. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que se utilizou de 

levantamento bibliográfico que discute a temática da relação entre a escola e a família. 

No primeiro momento da pesquisa, foram lidos os artigos e tese produzidos pelas 

autoras Maria Alice Nogueira e Marlice de Oliveira e Nogueira.  

No segundo momento, foram lidos os trabalhos científicos dos bolsistas de 

Iniciação Científica da UERN, que participaram da pesquisa em outra fase: Jonas 

Leonardo Mesquita de Amorim, Morgana Léa de Melo Brilhante, Sheila Beatriz da Silva 

Fernandes.   
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Para a realização dessa pesquisa, utilizamos os seguintes trabalhos científicos 

produzidos pelos bolsistas de Iniciação Científica da UERN e pelos autores experientes 

da área. Segue a abaixo nosso material de pesquisa: 

 

Autor/a Título do Trabalho Natureza do 

trabalho 

Ano 

Jonas Leonardo Mesquita de 

Amorim 

Investigando a Escola 

Pública Sob a Perspectiva da 

Família – II Parte 

Artigo 

Científico 

2013 

Morgana Léa Melo Brilhante  Democratização da Gestão: 

o que dizem os pais de 

alunos/as de escolas 

estaduais em Mossoró-RN 

Artigo 

Científico 

2014 

Sheila Beatriz da Silva 

Fernandes 

Participação dos Pais na 

Educação Infantil: 

Estratégias Utilizadas Pelo 

Gestor Escolar 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 

2013 

Maria Alice Nogueira A relação família-escola na 

contemporaneidade: 

fenômeno 

social/interrogações 

sociológicas 

Artigo 

Científico 

2005 

Maria Alice Nogueira Família e Escola na 

Contemporaneidade: Os 

meados de uma relação 

Artigo 

Científico 

2006 

Marlice de Oliveira e 

Nogueira 

Pais professores e a 

escolarização dos filhos 

Tese  2011 

Fonte: Material de Pesquisa 

 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 A graduada do curso de Pedagogia da UERN, bolsista do CNPq, Morgana Léa 

Melo Brilhante, em seu artigo final, Democratização da Gestão: o que dizem os pais 

de alunos/as de escolas estaduais em Mossoró-RN, chegou aos seguintes resultados: a 

participação e o conhecimento dos pais sobre a gestão democrática continuam superficiais 

via mecanismos democratizadores, tais como: Projeto Político Pedagógico, Eleição para 

diretor, Conselhos escolares e entre outros. Os conselhos escolares, além de não terem 

reuniões predeterminadas, para que os pais possam se preparar, não estimulam a 

participação dos pais na educação escolar dos/as seus/as filhos/as. Concluem-se, os 

conselhos nas escolas investigadas são “ativos”, ou seja, eles existem. Porém, os pais são 
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passivos na participação dele. Existem como formalidade para atender aos órgãos 

superiores.   

O graduado do curso de Pedagogia da UERN, bolsista do CNPq, Jonas Leonardo 

Mesquita de Amorim, em seu artigo final intitulado Investigando a Escola Pública sob 

a perspectiva da família, apresenta os resultados obtidos através do levantamento 

bibliográfico nos periódicos nacionais e internacionais da UERN, demonstrando os 

principais mecanismos democratizadores da gestão, que são: Projeto Político Pedagógico, 

Eleição para diretores escolares, Conselho Escolar, bem como de uma pesquisa piloto 

junto aos pais que são representantes de Conselho, para checar a viabilidade do roteiro de 

entrevista. Dessa pesquisa piloto, o roteiro passou por ajustes antes de ser aplicado pela 

bolsista Morgana Léa de Melo Brilhante. 

A graduada do curso de Pedagogia da UERN, Sheila Beatriz da Silva Fernandes, 

participou da pesquisa, como bolsista voluntária, a qual influenciou na definição de seu 

Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado: Participação dos Pais na Educação 

Infantil: Estratégias Utilizadas Pelo Gestor Escolar. Esse trabalho apresenta reflexões 

empíricas sobre a teoria e a prática de uma gestão que procura manter a relação entre 

escola e família. A pesquisa foi dividida em três partes: a primeira evidencia um panorama 

da participação dos pais na gestão escolar, cujo período vai de 2001 a 2011, com estudos 

dos artigos publicados na Revista Brasileira de Política e Administração da Educação 

(RBPAE); a segunda retrata especificamente a participação dos pais na Educação Infantil 

e terceira enfatiza a gestão de uma Unidade de Educação Infantil na cidade de Mossoró-

RN e sua relação com a família. Os resultados do trabalho revelam três configurações de 

grupo familiar: famílias fortemente orientadas para o sucesso escolar; famílias fortemente 

orientadas para a realização pessoa e famílias fortemente orientadas pelas referencias da 

profissão, como exemplo, pais-professores.   

A autora Maria Alice Nogueira, em seu artigo A relação família-escola na 

contemporaneidade: fenômeno social/interrogações sociológicas, vem trazendo um 

assunto muito importante para a educação brasileira na atualidade, o qual diz respeito à 

relação escola-família. Trata-se de um assunto emergencial no Brasil e no mundo, pois, 

hoje não se desconsidera a relevância da família na educação dos filhos. À luz de uma 

análise sociológica nos mostra novos processos sociais que há entre a família usuária e a 

instituição escola, refletindo sobre a formação da nova família.  A autora examina as 

mudanças que ocorrem na contemporaneidade entre as famílias e o sistema escolar em 

relação ao novo comportamento entre as mesmas.  
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 A autora Maria Alice Nogueira, em seu artigo Família e escola na 

contemporaneidade: Os meados de uma relação, aborda as tendências contemporâneas 

de intensificação das interações entre a família e escola, tendo a família e a escola como 

instituições formadoras de personalidades para o meio social. Ela retrata que essas 

mudanças começaram a ocorrer a partir do desenvolvimento de políticas publicas, quando 

presidentes de diversos países começaram a realizar eventos para influenciar o contato 

entre as famílias e as escolas. Percebe-se que mudanças em relação à família por estarmais 

participativa na escola, houve transformações nas instituições escolares. A autora também 

deixa claro que, de um lado, a escola não se limita mais às tarefas voltadas para o 

desenvolvimento intelectual dos alunos, estendendo sua ação aos aspectos corporais, 

morais, emocionais do processo de desenvolvimento. De outro, a família passa a 

reivindicar o direito de interferir no terreno da aprendizagem e das questões de ordem 

pedagógica e disciplinar. 

A autora Marlice de Oliveira e Nogueira, em pesquisas mais recentes, em sua tese 

de doutorado, defendida na Universidade Federal de Minas Gerais, intitulada: Pais 

professores e a escolarização dos filhos, reflete sobre a força do exercício da profissão 

no acompanhamento da educação escolar dos filhos. Nesse estudo, dados mostram o 

impacto dessa profissão na vida dos filhos, a pesquisa foi realizada com base em vários 

eixos aos quais foram sentimentos, percepções e expectativas dos pais em relação a 

escolarização dos filhos, estratégias de investimento para a construção de projetos de vida 

para os filhos, práticas concretas de acompanhamento da vida escolar, e a interação com 

a escola e com os professores de seus filhos. Em outras palavras, o exercício da profissão 

docente representa uma espécie de capital imaterial acumulado que contribui 

significativamente para o sucesso escolar dos filhos.  

Para que possamos entender como se dá a relação entre escola e família, faz-se 

necessário sabermos o papel de ambas na formação do sujeito. Temos que saber que a 

família é a base que qualquer sujeito precisa para sua formação como cidadão, e 

principalmente na sua infância, quando se inicia todo o seu processo de socialização. As 

crianças precisam ser educadas e isso acontece inicialmente na família. Ou seja, é família 

a principal responsável pelo desenvolvimento do infante. É nela e através dela que 

começa todo o desenvolvimento afetivo, motor e cognitivo da criança.  

 Com o passar do tempo, principalmente nas últimas décadas do século XX e nas 

primeiras do século XXI, as famílias passaram por transformações profundas, bem como 

a própria educação vem sofrendo mudanças que exigem compromisso coletivo, visão 
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compartilhada do processo educativo dos filhos, porque a gestão democrática consiste em 

uma conquista. Hoje, mais do nunca, busca-se articular o diálogo e a responsabilidade 

entre as pessoas que fazem parte da família e da escola. Ou seja, o que se busca é uma 

escola aberta à família e à comunidade.  

A participação da família na qualidade da educação dos filhos é outra dimensão 

importante da relação escola-família.  Através de estudos, percebe-se que há um 

movimento das famílias no sentido de refletir sobre sua participação na instituição escolar 

de seus filhos, admitindo que essa participação possa trazer benefícios significativos, 

principalmente para o educando. Para um bom desempenho escolar do filho, é necessário 

que a família, antes de tudo, conheça o ambiente escolar em que seu filho está, conheça 

os profissionais que nela atuam e tenha confiança no trabalho desempenhado pelos 

profissionais que atuam na escola.   

Os resultados colhidos por esta pesquisa sintetizam que a participação da família 

na escola é fundamental, quer seja para consolidar a democratização da gestão ou quer 

seja em assegurar a qualidade da educação dos filhos. A participação da família reveste-

se de uma relevância crucial para aprimorar a democratização da gestão e a qualidade da 

educação, embora se perceba que a família, ainda, não compreende o que significa uma 

gestão democrática, aquela que deveria possibilitar a efetiva participação da família na 

escola.   

 

 

CONCLUSÃO 

Tanto os trabalhos dos bolsistas (remunerados ou voluntários) como os trabalhos 

de autoras renomadas na área demonstraram que a participação da família é estratégica 

para a qualidade da educação dos filhos, como para a democratização da gestão. Embora 

se reconheça o papel crucial da família na escola, percebe-se que os mecanismos 

democratizadores, ainda, continuam falhos, uma vez que a participação da família 

continua bastante tímida, acanhada. O principal mecanismo de democratização da gestão 

que é o Conselho Escolar e este, infelizmente, não tem funcionalidade. Eles existem por 

mera formalidade. Escola e família precisam incorporar que a gestão democrática e a 

qualidade da educação são princípios da educação brasileira, por isso a busca por 

aprimoramento dos mecanismos democratizadores é uma questão coletiva decisiva, que 

não cabe culpados, mas interessados em acertar os caminhos. De nada adiante a escola 
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dizer que a família é desinteressada ou vice-versa. Ambas devem acenar para o diálogo, 

para as decisões coletivas.  Encontrar um caminho consistente de entendimento. 

Está ficando claro que não basta a LDB 9.394/1996 dizer que a educação pública, 

laica e de qualidade é um direito para todos. A família precisa também assim entender, 

para acompanhar e/ou cobrar, quando necessário, uma melhor atuação dos profissionais 

da escola. Os pais devem se envolver com a escola do filho. Não esperar que a escola 

apenas faça sua parte. Os pais professores demonstram ter essa consciência. Mas os 

demais pais precisam aprender a lidar com a escola do filho. A responsabilidade é dos 

pais e da escola pela aprendizagem das crianças, dos jovens.   

É verdade que os pais docentes assumem outra postura, pois, pelo impulso da 

profissão conhece melhor o ambiente escolar, relaciona-se melhor com os profissionais 

da escola, acompanha melhor os filhos. Para finalização desse trabalho, apresentamos a 

seguinte citação que muito nos diz sobre a problemática que envolve família e escola. “A 

verdade é que a escola sozinha não conseguirá levar adiante a responsabilidade de Educar 

e Ensinar, já que a responsabilidade maior da Escola está em Ensinar e a da Família esta 

em Educar.” (PAULO FREIRE, 2000, p. 29).  
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PRÁTICAS DE ENSINO NAS DISCIPLINAS DE ECONOMIA DOMÉSTICA E BOAS 

MANEIRAS: CURSO NORMAL DE 1º CICLO, EM ASSÚ/RN (1960-1966) 

 

Letícia Ingrid de Oliveira Barbosa1; Maria da Conceição Farias da Silva da Gurgel Dutra2   

 

RESUMO: A pesquisa analisou práticas de ensino nas disciplinas de estudo Economia 

Doméstica e Boas Maneiras, no Curso Normal de 1º Ciclo, em Assú/RN, no período de 1960-

1966. Para tanto, investigou-se manuais de ensino utilizados em sala de aula, os quais sinalizam 

saberes, comportamentos, normas e práticas de civilidade, que formavam as professoras.  O 

Curso Normal de 1º Ciclo, em Assú/RN, foi criado pela Lei Estadual nº 621, de 06/12/1951, e 

extinto pela Lei Federal nº 5.692, de 11/08/1971. Os procedimentos metodológicos incluíram 

leituras e fichamentos de fontes e de autores da História da Educação. A partir das fontes, com 

destaque para os manuais de ensino, construiu-se categorias para nortear a análise. Em 

Economia Doméstica, analisou-se: o cuidado com a casa, puericultura e civilidade; e em Boas 

Maneiras: saudações, recepções, casamento e nascimento. Os resultados apontam que as alunas 

estudavam a organização da casa, a higiene e a saúde da criança. Aprendiam a administrar 

finanças domésticas e a se portarem com civilidade, nas recepções, casamentos e nascimentos. 

Concluiu-se que as disciplinas de estudo preparavam as professoras para as práticas da vida 

social e doméstica, explorando saberes, normas e comportamentos, para além da profissão 

docente.  

 

PALAVRAS – CHAVE: Curso Normal. Práticas de ensino.  Economia Doméstica. Boas 

Maneiras.   

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos Cursos Normais de 1º Ciclo no Rio Grande do Norte, as disciplinas de estudo 

abordavam saberes e valores voltados à formação das professoras, com base na cultura geral e 

em questões pedagógicas da escola primária, dando ainda destaque, ao papel da mulher no 

espaço público e privado. No âmbito do Programa de estudo, constavam as disciplinas de 

Economia Doméstica e Boas Maneiras, mais voltadas à formação da mulher, que a profissão 

                                                           
1 Discente do Curso de Pedagogia, do Departamento de Educação, Campus Avançado de Assú, UERN. E-mail: 

leticiabarbosa.enem@hotmail.com 
2 Docente do Departamento de Educação, Campus Avançado de Assú, UERN. E-mail: concefarias@gmail.com 
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docente. No município de Assú/RN, as moças que procuravam a formação docente no Curso 

Normal de 1º Ciclo, também tinham acesso a essa formação, com enfoque nas práticas de 

civilidade e de economia doméstica.  

O Curso Normal de 1º Ciclo em Assú/RN, foi criado pela Lei Estadual nº 621, de 06 de 

dezembro de 1951, e extinto pela Lei Federal nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. O Curso 

Normal de 1º Ciclo, ou Curso Normal Regional, assim também denominado, configurou-se no 

Brasil, com o Decreto-Lei Federal nº 8.530, de 06 de janeiro de 1946, que o criou e o 

regulamentou, a fim de ampliar a formação de professores para o magistério primário. Nessa 

instituição, após quatro anos de estudo, as concluintes recebiam o diploma de Regente de 

Ensino Primário (DECRETO-LEI FEDERAL n. 8.530, 1946; DECRETO-LEI ESTADUAL n. 

684, 1947).  

Em Assú, o Curso Normal Regional, denominado posteriormente de Ginásio Normal, 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 

formou ao longo de vinte anos, 279 mulheres e 07 homens, como Regentes de Ensino Primário. 

Sendo assim, o presente artigo analisa práticas de ensino nas disciplinas de estudo 

Economia Doméstica e Boas Maneiras, no Curso Normal de 1º Ciclo, em Assú/RN, no período 

de 1960-1966. Para tanto, investigou-se manuais de ensino utilizados em sala de aula, os quais 

sinalizam saberes, comportamentos, normas e práticas de civilidade que formavam as 

professoras.    

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Para o desenvolvimento da pesquisa realizou-se a leitura do referencial teórico do Plano 

de Trabalho, como o texto: “Cultura Escolar como objeto histórico”, de Julia (2001, p. 13), que 

discute a cultura escolar como objeto histórico, afirmando ser esta a “caixa preta” da escola, 

buscando compreender o que ocorre no interior dela, através das práticas de ensino realizadas. 

Demonstra também, que a cultura escolar não pode ser estudada sem uma análise precisa das 

relações conflituosas que se constroem no cotidiano da escola.  

Outra leitura explorada foi do artigo “Tenha modos! Manuais de Civilidade e Etiqueta 

na Escola Normal” (1920-1960), de Cunha (2006), onde a autora discute os manuais de 

civilidade, que a partir do século XX passaram a ocupar um lugar importante na educação 

escolarizada, contribuindo para normatização da vida cotidiana.  
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Os materiais didáticos utilizados em sala de aula eram editados sob vários títulos: Boas 

Maneiras, Trabalhos Manuais, Comportamentos Gerais, entre outros, com intuito de formar e 

regular comportamentos sociais, que evidenciariam uma pessoa “bem educada”.   

Leu-se ainda “A feminização do magistério e as práticas domésticas”, de Stamatto 

(2009), que trata sobre a introdução da mulher na docência, no mundo ocidental, a partir do 

século XIX. A pesar do grande número de trabalhos que estudam esse fenômeno, ainda não se 

chegou a uma resposta sobre as possíveis causas da entrada de mulheres no magistério. 

Conforme Stamatto (2009, p. 31), “no Brasil, pesquisadores vem demonstrando a 

ocorrência do mesmo fenômeno”.  No entanto, a questão sobre os motivos que levaram o 

magistério tornar-se trabalho basicamente de mulheres, ainda permanece não resolvida de modo 

satisfatório.  

Na segunda fase dos procedimentos metodológicos, pesquisou-se em 

arquivos, visitando sebos online, reunidos na Estante Virtual. Nesta fase, o interesse era detectar 

e adquirir livros utilizados no Curso Normal de Assú, para o ensino das disciplinas de estudo 

em destaque, dentre eles: “Noções de Economia Doméstica” de Marta de Betânia (1957); e 

“Guia de Boas Maneiras” de Marcelino de Carvalho (1962). 

 De posse dos manuais didáticos, realizou-se leituras e fotografias para transformá-lo 

em acervo digital. Ainda assim, selecionou-se as informações relacionadas ao objetivo do Plano 

trabalho, por meio de categorias.  

No livro “Noções de Economia Doméstica”, de Marta de Betânia (1957), três categorias 

nortearam o trabalho: cuidado com a casa; puericultura e civilidade. No livro “Guia de Boas 

Maneiras”, de Marcelino de Carvalho (1962), as categorias foram: saudações, recepções e 

casamento e nascimento, conforme constam os quadros expostos.  

 

NOÇÕES DE ECONOMIA DOMÉSTICA, DE MARTA DE BETÂNIA (1957) 

CUIDADOS COM A 

CASA 

PUERICULTURA CIVILIDADE 

A ordem e a desordem; 

a higiene da habitação. 

 

 

Higiene do corpo e da 

casa. 

Boas maneiras e Boa 

educação. 

Contabilidade doméstica; 

administração financeira 

do lar. 

 

Doenças infantis. 

Cortesia e bons modos. 
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GUIA DE BOAS MANEIRAS, DE MARCELINO DE CARVALHO (1962) 

SAUDAÇÕES RECEPÇÕES CASAMENTO E 

NASCIMENTO 

A referência e o aperto de 

mão; 

o beijo na mão de uma 

senhora. 

Como se portar o anfitrião. 

a maneira de convidar; 

a obrigação do anfitrião. 

 

O pedido de casamento; a 

gentileza de ambos os 

lados. 

 

Saudações no salão e na 

praia. 

A obrigação dos 

convidados; 

o lugar e hora de chegar e 

retirar-se. 

O nascimento dos filhos. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As práticas de ensino nas disciplinas Economia Doméstica e Boas Maneiras no Curso 

Normal de 1º Ciclo em Assú, no período histórico 1960-1966, eram trabalhadas por meio dos 

manuais de ensino que circulavam nas salas de aula. Assim, “Noções de Economia Doméstica” 

de Marta de Betânia (1957); e “Guia de Boas Maneiras”, de Marcelino de Carvalho (1962), 

possibilitaram evidenciar saberes, comportamentos, normas, práticas de civilidade presentes na 

formação das professoras.    

  A partir do manual de ensino “Noções de Economia Doméstica” de Marta de Betânia 

(1957); foi organizada a categoria Cuidados com a casa, apontando as informações que as 

alunas estudavam no Curso Normal de 1º Ciclo em Assú/RN, sobre organização da casa, uma 

vez que, a ordem doméstica era indispensável na rotina familiar, porque dela dependia a paz, a 

tranquilidade e a harmonia do lar.  

 

Uma das colunas sobre as quais se apoia o edifício da felicidade, qual é? A ordem. 

Porque é indispensável à ordem na vida familiar? Porque dela dependem em grande 

parte, a paz, a alegria e a prosperidade do lar. (BETÂNIA, 1957, p.50). 

 

A ordem servia, não somente para a arrumação da casa, como também para a 

organização de horários da família. É por meio dela, que a mulher dona de casa, deveria dar 

bons exemplos, cumprindo as regras estabelecidas.  
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A ordem no lar abrange somente o que se refere a arrumação da casa? Não, ela inclui 

também no seu programa a organização de horários que regem a disciplina interna da 

casa. É suficiente elaborar regulamentos e decretar leis que só figuram em teoria na 

direção do lar? Não, a dona de casa deve começar por dar bom exemplo, cumprindo 

as ordens estabelecidas, procurando ao mesmo tempo fazer-se respeitar e estimar de 

todos os que a cercam”. (BETÂNIA, 1957, p.51).   

 

Além da arrumação da casa, as alunas estudavam contabilidade doméstica, tratando da 

organização financeira, para que a situação econômica da família se mantivesse em boas 

condições. A dona de casa deveria manter, em relação a contabilidade, o equilíbrio dos gastos 

financeiros, isto é, a harmonia entre o crédito e o débito. Assim, a boa administração não se 

limitava as necessidades de cada dia, mas também era responsável em guardar as reservas para 

o futuro. Pois, era por meio da contabilidade doméstica, que a dona de casa, esposa e mãe 

saberia promover o bem-estar da família. 

  

Para a estabilidade do lar, em se tratando de finanças, que é essencial? Que a situação 

econômica e financeira da família se mantenha em boas condições. Qual o dever da 

dona de casa em relação à contabilidade doméstica? O de manter o equilíbrio entre a 

Receita e a Despesa da casa. Em que consiste à Contabilidade Doméstica? Em saber 

empregar- para utilidade e o bem-estar da família – os recursos que a providência 

Divina deposta em nossas mãos. (BETÂNIA, 1957, p.54-55). 

 

Assim como a contabilidade doméstica, a administração financeira do lar dependeria de 

um método de organização estabelecido pela dona de casa. Administrar as finanças do lar não 

era tão simples quanto parecia, pois, exigia a elaboração de orçamento, que deixasse em 

evidência os recursos disponíveis, conforme evidencia os ensinamentos do manual de ensino, 

abaixo citado. 

  

Qual o método indicado para a boa administração financeira do lar? Em 1º lugar: 

elaboração de um “orçamento” que ponha em evidência os recursos pecuniários com 

os quais se pode contar, e em seguida a fiel observância ao programa traçado de acordo 

com o orçamento bem calculado. (BETÂNIA, 1957, p.55). 

 

Na categoria Puericultura se abordava o aspecto da higiene, da casa e do corpo.  Assim, 

como deveria está o lar em ordem, também seria importante as normas de asseio. Desse modo, 

a ordem da casa e a higiene são entendidas como práticas indissociáveis, conforme se verifica, 

no manual de ensino: “Qual a irmã gêmea da ordem? A higiene. Que resulta da cooperação benéfica 

entre a ordem e a higiene? O que se chama conforto”. (BETÂNIA, 1957, p.53)  

Os saberes estudados pelas alunas do Curso Normal compreendiam a higiene, como o 

melhor recurso da manutenção da saúde, pois, prevenia doenças, inclusive das crianças. Cada 

parte do corpo dependia da higienização: a boca, a mão, o umbigo, a higiene íntima, entre 
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outras. Portanto, a higiene é a iniciadora de uma boa qualidade de vida familiar e da criação dos 

filhos.  

Qual seu principal objetivo na vida doméstica? Evitar as doenças e todos os prejuízos 

que a falta de asseio e desmazelo proporcionam. Quando a higiene não é exercida 

numa casa conscientemente, o que acontece? Os ratos, os camundongos, as baratas, 

as aranhas, o bolor etc., invadem a propriedade e sacrificam a felicidade do lar. 

(BETÂNIA, 1957, p.53).  

 

 

Além disso, as alunas deveriam aprender, os cuidados com a higiene infantil, 

entendendo que durante a infância, estes eram necessários à boa qualidade de vida do bebê. As 

crianças deveriam ser precisamente cuidadas por meio do banho, para não adquirir doenças 

infantis, mantendo-se sempre sadias e robustas. 

 
Além do horário determinado para as refeições e para o repouso, o organismo infantil 

que outros requisitos exigem, para se manter sadio e robusto? Asseio rigoroso e 

exercício ao ar livre. A criança precisa tomar banho diariamente? Sim, a não ser que 

haja proibição médica. O banho tem que rápido para não resfriar o bebê, de preferência 

pela manhã antes de se alimentar ou duas horas depois da refeição. (BETÂNIA, 1957, 

p.133-134) 

 

As informações da categoria Civilidade revelam as distinções em torno das boas 

maneiras e da boa educação, normas de conduta que deveriam ser apropriadas pelas alunas e 

desenvolvidas nos diferentes espaços sociais.  

 
O que se entende por civilidade? Civilidade (Boas maneiras – Bonitos modos – Bom 

tom – Polidez – Cortesia, etc.) significa um conjunto de qualidades, que caracterizam 

as pessoas amáveis, agradáveis, isto é, dotadas de sentimentos nobres e delicados 

aperfeiçoados pelos ensinamentos contidos no código formulado pelos mestres da 

“Boa Educação”. Existe diferença entre Boas Maneiras e Boa Educação? Sim. As 

Boas Maneiras revelam-se naturalmente quando a pessoa é normal e se deixa guiar 

pelo bom senso. E a “Boa Educação”, de que depende? Do aperfeiçoamento dessas 

qualidades naturais, segundo as leis de civilidade estabelecidas entre os povos de 

maior cultura espiritual. Boa Educação é privilégio só de gente rica, de fidalgos ou de 

sábios? Não. Boa Educação é um dever que se impõe a cada indivíduo, sem distinção 

de raça ou classe social. Como se distingue o indivíduo bem educado daqueles que 

não são? Pelo modo de falar, de se expressar, de andar, de sentar-se, de comer, de rir-

se, de escrever, etc., e até de rezar. É bastante a pessoa conhecer as regras de 

Civilidade para se figurar no quadro de bem-educados? Não. A indiferença ou 

negligência em matéria de Cortesia, ou qualquer infração aos preconceitos ditados 

pela Polidez recoloca o indivíduo no rol dos grosseiros ou mal-educados. (BETÂNIA, 

1957, p. 140-141) 

 

 As alunas aprendiam formalmente, um dever posto as mulheres, que segundo o 

entendimento da época, as boas maneiras e a boa educação eram qualidades apreciadas no sexo 

feminino. 

No livro “Guia de Boas Maneiras”, de Marcelino de Carvalho (1962), destacam-se as 

informações da categoria Saudações. Com base no conteúdo apresentado, as professoras 
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primárias aprendiam regras de traquejo social, construindo práticas de civilidade, consideradas 

indispensáveis. Uma das normas de conduta explorada na escola, era por exemplo que o “saudar 

é o primeiro e, aparentemente, o mais banal gesto social. Quando duas pessoas conhecidas se 

encontram – seja onde for – saúdam-se mutuamente”. (CARVALHO, 1962, p.9).  

 As professoras deveriam aprender ainda, saber fazer e receber visitas, como presentear 

e receber presentes, portar-se na rua e logradouros públicos, de modo que fossem pessoas bem-

educadas.  

Na rua, dois homens podem restringir o saudar a um aperto de mãos, ‘um alô!’ ou um 

‘bom dia’. Se se encontra uma senhora deve-se tirar o chapéu, olhos fixos na senhora. 

Em alguns países, é a senhora quem deve saudar primeiro. (CARVALHO, 1962, p.9). 

 

 

O ato de cumprimento social e de apresentação das partes eram considerados um 

símbolo inicial do conhecimento em sociedade. Sobre esta norma de boas maneiras o autor 

afirma: 

 

Quando se beija a mão de uma senhora, é preciso cuidado, afinal, há uma regra certa 

e intransigente, em hipótese alguma deve-se beijar mão enluvada. Por isso mesmo, 

essa atenção não se dá na rua, em uma estação de estrada de ferro ou em um campo 

de esporte. Beijar a mão – mesmo sem luva – de uma senhora, na praia, é tudo quanto 

há de mais ridículo. (CARVALHO, 1962, p.11). 

 

Na categoria Recepções, é possível perceber que as alunas aprendiam como se portavam 

os anfitriões e os convidados, em diversos eventos sociais. Ensina o manual, que entre as 

diversas recepções na sociedade, seria possível aprender normas e comportamentos gerais, que 

serviriam de base para todas as situações possíveis. Os convidados por sua vez, deveriam se 

portar também de maneira formal e polida. 

 

Hoje em dia é menos cerimonioso para os homens, que usam antes o smoking do que 

a casaca, muito em desfavor, seja porque menos cômoda, seja pela dificuldade de se 

conseguir uma camisa impecavelmente alva e impecavelmente engomada, bem como 

o colarinho e o punho. As mulheres não se emocionaram com isso e continuaram a 

usar vestidos do máximo luxo, dependendo a altura da saia ou o decote do que grandes 

costureiros de Paris determinam. Os donos da casa postam-se à porta, logo que haja 

sinal de que algum convidado aponta do horizonte e aí ficam durante certo tempo, 

recebendo e desejando boas-vindas e bom divertimento a todos.  (CARVALHO, 1962, 

p.26). 

 

 

A categoria Nascimento e Casamento demostra que as mulheres professoras no Curso 

Normal de 1º Ciclo, aprendiam sobre as formalidades e a procedência do pedido de casamento 

e de como aceitá-lo. Sobre essas normas de Boas Maneiras o autor confirma:  
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O pedido de casamento é – hoje em dia – pura formalidade. Já ficaram para trás o 

fraque; a hora marcada para o encontro, quando o pai da noiva cedia em receber o pai 

do noivo; as trocas de gentilezas anteriores ao noivado; os pedidos de informações; e 

aquele período de real incerteza (de oito à quinze dias), que, muitas vezes, terminava 

em ‘tábua’. (CARVALHO, 1962, p.99) 

 

No tocante ao Nascimento, as alunas estudavam como agir após a chegada de um recém-

nascido e sobre a escolha do nome. Ainda assim, aprendiam a se portar em visitas às mães e 

aos recém-nascidos, ato que exigia boas maneiras e intimidade com a família, respeitando o 

grau de parentesco e as relações sociais mantidas. 

 

Quando nasce um bebê, um dos primeiros atos do pai, avôs ou tios – já que a mãe está 

cansada – é participar o glorioso feito à família e amigos íntimos, contando, segundo 

o grau de intimidade dos parentes e amigos, alguns detalhes (peso, hora do 

nascimento, cor do cabelo e parecença com o pai ou com a mãe). Depois se o 

desejarem participam às pessoas mais chegadas por laços de profissão ou laços 

sociais. (CARVALHO, 1962, p.113). 

 

Diante das informações analisadas percebe-se que o objetivo das disciplinas de estudo 

em destaque, era ensino das noções de comportamentos sociais, considerados civilizados e o 

cuidado com o lar e a família, aprimorando as mulheres para o traquejo social, a organização, 

a higienização e o gerenciamento do lar. 

  

 

CONCLUSÃO 

 

O objetivo da pesquisa foi analisar práticas de ensino nas disciplinas de estudo 

Economia Doméstica e Boas Maneiras, no Curso Normal de 1º Ciclo, em Assú/RN, no período 

de 1960-1966. Para tanto, investigou-se manuais de ensino utilizados em sala de aula, os quais 

sinalizam saberes, comportamentos, normas e práticas de civilidade que formavam as 

professoras.   

Na disciplina Economia Doméstica, se utilizava o manual “Noções de Economia 

Doméstica”, de Marta de Betânia (1957); e na disciplina Boas Maneiras, o “Guia de Boas 

Maneiras”, de Marcelino de Carvalho (1962). A partir do primeiro manual de ensino foram 

elaboradas as categorias: cuidado com a casa; puericultura e civilidade. E do segundo: 

saudações, recepções e casamento e nascimento. 

A sistematização do estudo demonstrou que as alunas estudavam aspectos relacionados 

a ordem e a desordem da residência, com destaque para práticas de higiene com a casa e o 

corpo, bem como, com os filhos, a fim de prevenir doenças. Era relevante a professora 

administrar o lar, por meio de um orçamento financeiro, que fosse capaz de suprir os gastos e 

economizar para o futuro.   
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A professora era educada conforme as normas de civilidade da época, que compreendia 

boas condutas, polidez e cortesia. Nesse projeto de educação, a aluna do Curso Normal estudava 

como se portar em recepções sociais, casamentos e nascimentos, de acordo com a situação 

exigida. A aprendizagem de boas maneiras e economia doméstica era parte dos programas de 

ensino da mulher professora, preparando-a para o casamento e a vida social, saberes que 

extrapolavam a formação didático-pedagógicas da profissão docente.  
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RESUMO: A compreensão e a linguagem são limitadas quando o objeto do conhecimento é o 

Máximo, uno e infinito. O presente artigo busca indicar os limites do conhecimento e do 

discurso sobre o princípio primeiro de todas as coisas. Para tanto, primeiramente, discutirá 

sobre o modo como Nicolau de Cusa (1401-1464) compreende o Máximo Absoluto; em um 

segundo momento, a partir do De docta ignorantia, analisará a relação de disproportio entre o 

finito e o infinito (A douta ignorância, L. I, Cap. III, n. 9) e, por fim, analisará a presença e 

necessidade de uma linguagem simbólica comunicante, tendo em vista a imprecisão e 

carência das afirmações sobre o princípio primeiro. Como admitir a possibilidade de se 

conhecer o infinito quando se considera a lógica da razão e ideia de disproportio? Cusano 

afirma que o maximum em sentido absoluto é inteligível de maneira incompreensível e, 

seguindo a mesma lógica, é nominável de maneira inominável. O presente artigo está dividido 

em dois momentos: primeiro, “Compreender de modo incompreensível o princípio primeiro” 

e, segundo, “Nomear de modo inominável o que se compreende de modo incompreensível”. 

Para indicar os traços sobre o problema do conhecimento e da linguagem na especulação 

cusana, o trabalho em questão seguirá em linhas gerais as questões apontadas por Nicolau de 

Cusa no De docta ignorantia (1440) e do De non aliud (1462). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Nicolau de Cusa. Conhecimento. Linguagem. Princípio. Máximo 

 

 

1 COMPREENDER DE MODO INCOMPREENSÍVEL O PRINCÍPIO PRIMEIRO 

 

 Na metafísica medieval e também na especulação de Nicolau de Cusa há dois 

problemas filosoficamente interessantes e que se complementam: a questão do conhecimento 

e da linguagem acerca do princípio primeiro. Para discutir essas questões, o presente artigo 

toma como ponto de partida duas obras de Nicolau de Cusa: De docta ignorantia (1440) e o 

De non aliud (1462), escritas em épocas diferentes e com aspectos filosóficos diferentes, mas, 
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pode-se afirmar, dentro de uma unidade de pensamento. Se no período medieval muito se 

escreveu sobre as provas da existência de Deus, problema que continuou sendo considerado 

na modernidade (GUISALBERTI, 2011), para Nicolau de Cusa, por sua vez, as questões a 

serem especuladas diziam respeito à possibilidade de se conhecer o princípio primeiro ou 

unum e à determinação de uma linguagem ou discurso que fosse menos inapropriada para se 

falar de Deus, enquanto princípio infinito. Observa André (1997, p. 71), embasado no 

pensamento de Heimsoeth, que a primeira questão filosófica fundamental para a metafísica 

clássica diz respeito à unidade do ser face à multiplicidade com que aparece na experiência do 

cotidiano. Olhando para o pensamento grego antigo sobre a eternidade do mundo, André traz 

à tona a crítica que Heimsoeth faz a essa relação: “A crença na eternidade do mundo, 

impedindo a pergunta genuína pelo porquê da multiplicidade, transformou-a na pergunta pelo 

como dessa mesma multiplicidade”. Heimsoeth acentua a radicalidade do pensamento cusano 

ao colocar a questão da relação entre a unidade e multiplicidade a partir da doutrina cristã da 

criação. Além disso, vale ressaltar que na tentativa de pensar a questão do conhecimento de 

Deus, Nicolau acaba por discutir sobre os limites da razão humana, ao que André (2008) 

chama de inflexão
3
. O fato de pensar sobre a possibilidade de conhecer Deus leva-o a refletir 

sobre os limites do próprio conhecimento. 

A questão cerne que norteará a discussão desse texto é sobre se é possível nomear o 

máximo que se compreende incompreensivelmente. Para pensar acerca dessa questão três 

passos serão dados no decorrer do texto. O primeiro e essencial passo para a discussão é 

analisar a compreensão que Nicolau tem de Máximo Absoluto; o segundo passo é analisar o 

conceito de disproportio considerado no De docta ignorantia entre o finito e o infinito (A 

douta ignorância, L. I, Cap. III, n. 9); terceiro e último passo será analisar a presença e 

necessidade de uma linguagem simbólica comunicante, tendo em vista a imprecisão e 

carência das afirmações sobre o princípio primeiro. 

                                                           
3
 Também André (2008, p. XIII), no prefácio à sua tradução do De docta ignorantia, mostra este processo da 

inflexão, Cf. ANDRE. Introdução. In: NICOLAU DE CUSA. A Douta Ignorância. Trad. João Maria André. 

Lisboa/PT: Ed. Fundação Calouste Gulbenkian, 2008, p. V- XLII. É importante deixar claro que Nicolau de 

Cusa não tem a intenção, de falar sobre os limites da razão, como fizera Kant. Essa é uma intenção moderna, 

porém, Cassirer, neo-kantiano, mostra aspectos do pensamento de Nicolau de Cusa que poder-se-ia atribuir à 

modernidade, ou um pensamento a frente de seu tempo. Cf. CASSIRER, E. Indivíduo e cosmo na filosofia do 

Renascimento. Trad. Mario Eduardo Viaro. São Paulo: Martins Fontes, 2001. A intenção de Nicolau de Cusa é 

investigar acerca do absoluto, da verdade absoluta. Para D’Amico (2004, p. 15), contudo, “la índole de lo 

absoluto es lo que condiciona las posibilidades del hombre y no a la inversa. El hombre cusano no es aquel que 

se propone analizar los límites de sus facultades cognoscitivas sino aquél al cual su propio modo de operar 

cognoscitivo le confirma aquello que, de alguna manera, pre-conoce: la infinita inaccesibilidad de la Verdad. En 

este sentido podemos decir que el pensamiento cusano no sólo se inscribe en la problemática del pensador 

medieval sino, de un modo más específico, de un pensador neoplatónico medieval para quien la verdad absoluta 

representa un principio negativo inalcanzable mediante la especulación racional. De tal principio negativo 

procede todo en el orden de la afirmación”.  
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Nos quatro capítulos iniciais do Livro I do De docta ignorantia Cusano esclarece 

sobre a especulação que irá tentar em sua obra e, outrossim, acerca da natureza do Máximo e 

de como é possível alcança-lo e nomeá-lo. Cusano propõe-se a: “investigar de modo 

incompreensível, para lá da razão humana
4
” (A douta ignorância, L. I, cap. II, 5, grifo nosso)

5
. 

No capítulo quinto do livro I do De docta ignorantia trata Nicolau acerca da natureza do 

máximo, que é uno
6
, mas não o uno matemático enquanto admite excedente e excedido sob o 

aspecto da comparação; o uno que Nicolau trata nos capítulos quinto e demais é o uno 

ontológico, em que, afirma Cusano: “o [número] máximo em acto com o qual coincidiria o 

mínimo” (A douta ignorância, L. I, cap. V, 13), ou seja, não há excedente nem excedido. 

André (2008) percebe uma proximidade do pensamento cusano com o pensamento de 

Anselmo de Aosta que concebe Deus como: “algo maior do que o qual nada pode ser 

pensado”, o que veio a ser chamado, a posteriori, de “argumento ontológico” (Proslogion, p. 

23)
7
. Tal aproximação se dá na medida em que Cusano chama de máximo

8
 àquilo que nada 

pode ser maior. E, sendo maximamente, coincide com o mínimo. 

 

 

Porque é por si manifesto que não há proporção do infinito ao finito é claro, 

a partir daí, que onde for possível encontrar excedente e excedido não se 

chega ao máximo de modo simples, pois tanto o que excede como o que é 

excedido são finitos. Mas o máximo como tal é necessariamente infinito. 

Dada uma qualquer coisa que não seja o próprio máximo de modo simples é 

claro que é sempre possível dar algo maior
9
. (A douta ignorância, L. I, cap. 

III, 9, Grifo nosso) 

 

                                                           
4
 De docta ignorantia, cp, L. I, cap. II, 5: Primo libelo supra humanam rationem incomprehensibiliter inquirere 

eo duce. As citações em português do De docta ignorantia serão da seguinte edição: NICOLAU DE CUSA. A 

Douta Ignorância. Trad. João Maria André. Lisboa/PT: Ed. Fundação Calouste Gulbenkian, 2008. 
5
 De docta ignorantia, cp, L. I, cap. II, n. 5: Hoc maximum, quod et Deus omnium nationum fide indubie 

creditur, primo libelo supra humanam rationem incomprehensibiliter inquirere eo duce, qui solus lucem 

inhabitat inaccessibilem, laborabo.  
6
 De docta ignorantia, cp, L. I, cap. V, 14: Non potest autem unitas numerus esse, quoniam numerus excedens 

admittens nequaquam simpliciter minimum nec maximum esse potest; sed est principium omnis numeri, quia 

minimum; est finis omnis numeri, quia maximum. Est igitur unitas absoluta, cui nihil opponitur, ipsa absoluta 

maximitas, quae est Deus benedictus. Haec unitas, cum máxima sit, non est multiplicabilis, quoniam est omne id, 

quod esse potest. Non potest igitur ipsa numerus fieri. 
7
 Há de salientar que André (2008, p. 8), em nota, mostra que a inspiração é anselmiana, porém, não a máxima 

conhecida. Assim afirma: “A definição de máximo na sua articulação com a capacidade humana de o pensar é de 

inspiração anselmiana. Mas na fórmula como aqui é apresentada (cum maius sit, quam compreehendi per nos 

possit) remete mais aos termos do Cap. 15 do Proslogion (quiddam maius quam cogitari possit), do que para a 

fórmula do Cap. 2 (aliquid quo nihil maius cogitari nequit)”. 
8
 De docta ignorantia, cp, L. I, cap. II, 5: Maximum autem hoc dico, quo nihil maius esse potest. 

9
 De docta ignorantia, cp, L. I, cap. III, 9: Quoniam ex se manifestum est infiniti ad finitum proportionem non 

esse, est et ex hoc clarissimum, quod, ubi est reperire excedens et excessum, non deveniri ad maximum 

simpliciter, cum excedentia et [p.9] excessa finita sint. Maximum vero tale necessário est infinitum. Dato igitur 

quocumque, quod non sit ipsum maximum simpliciter, dabile maius esse manifestum est. 
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Encontra-se aqui um problema para se investigar o máximo. Nicolau afirma que o 

máximo é infinito, que não há proporção entre o infinito e finito e que toda investigação 

acarreta uma proporção comparativa em excedente e o excedido: “[...] toda a investigação 

consiste numa proporção comparativa fácil ou difícil. É por isso que o infinito como infinito, 

porque escapa a qualquer proporção, é desconhecido
10

” (A douta ignorância, L. I, cap. I, 3); 

então, como haverá conhecimento se o conhecimento humano esbarra nos limites da lógica da 

razão, já que a lógica da razão está no âmbito da comparação? E, ademais, como nomeá-lo se 

há a disproportio
11

 entre finito e infinito? Além de que, como afirma Bauchwitz (2004, p. 26) 

“a unidade a ser vista está além do próprio homem, exige uma contemplação elevada, uma 

compreensão incompreensível”. 

A partir dessas questões percebe-se que há um problema sobre conhecer o máximo, 

tendo em vista que no processo de investigar acerca do máximo não há proporção, e a lógica 

da razão é proporcional
12

. Tendo o homem o desejo de conhecer as coisas da melhor forma 

possível vê-se frustrado quando percebe que “O infinito revela-se, assim, desconhecido”? 

(ANDRÉ, 1997, p. 91). Deve-se ater que em toda a filosofia de Nicolau de Cusa traspassa o 

princípio da douta ignorância, que assegura a não frustração perante os limites da razão na 

busca por conhecer o desconhecido, ou infinito, ao passo que André afirma (1997, p. 91): “E 

realiza-se na ‘douta ignorância’ não como compreensão do infinito, mas como captação da 

sua incompreensibilidade no infinito processo em que o pensamento dele procura aproximar-

se”. 

O objeto de desejo do homem é infinito, já que é o máximo. Se a verdade máxima é 

infinita, também o desejo dessa verdade o é. Uma caça sem fim. Tendo em conta que há a 

implicação dos limites da razão para que se chegue ao conhecimento do máximo, o que pode 

                                                           
10

 De docta ignorantia, cp, L. I, cap. I, 3: Omnis igitur inquisitivo in comparativa proportione facili vel difficili 

[p.6] existit; propter quod infinitum ut infinitum, cum omnem proportionem aufugiat, ignotum est. 
11

 Sobre a desproporção entre o infinito e o finito e a coincidência da raiz das palavras saber e sabor André 

(1997, p. 87) diz: “o que pulsa na sabedoria como expressão da tensão entre desejo e conhecimento é a dialéctica 

entre o finito e o infinito que constitui um motivo central do filosofar cusano. E esta dialéctica entre o finito e o 

infinito comporta, no âmbito da sabedoria, duas dimensões: por um lado, todos os ‘sabores’ em que essa 

sabedoria infinita se manifesta, são limitados de modo contraído na diversidade das suas múltiplas formas; por 

outro, limitada é também a capacidade de saborear inerente ao conhecimento humano, que jamais pode 

compreender essa sabedoria tal como ela é. Por isso, é na consciência desta infinidade que o desejo melhor se 

realiza enquanto tal: não se sacia, mas vai-se saciando com o conhecimento de que aquilo que poderia saciar 

permanentemente lhe escapa na sua plenitude inesgotável”. Cf. também, De visione dei, Cap. XVI, 68-69  
12

 De docta ignorantia, cp, L. I, cap. I, 3: Omnis igitur inquisitivo in comparativa proportione facili vel difficili 

existit; propter quod infinitum ut infinitum, cum omnem proportionem aufugiat, ignotum est. Proportio vero cum 

convenientiam in aliquo uno simul et alteritatem dicat, absque numero intelligi nequit. Numerus ergo omnia 

proportionabilia includit. Non est igitur numerus in quantitate tantum, qui proportionem efficit, sed in omnibus, 

quae quovismodo substantialiter aut accidentaliter convenire possunt ac differre. Hinc forte omnia Pythagoras 

per numerorum vim | constitui et intelligi iudicaba. 
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acontecer é o reconhecimento de que não se sabe, e havendo esse reconhecimento de que o 

que a razão sabe é que não sabe abrem-se as possibilidades de busca e, àquele que busca 

torna-se douto, como afirma Nicolau: 

 

 

A precisão na combinação das coisas corpóreas e a adaptação exacta do 

conhecido ao desconhecido ultrapassam de tal maneira a razão humana que 

Sócrates considerava que nada sabia a não ser que ignorava e o 

sapientíssimo Salomão considerava que ‘todas as coisas são difíceis’ e 

inexplicáveis pela linguagem. E um outro, inspirado pelo espírito divino, diz 

que a sabedoria e o lugar da inteligência se ocultam ‘aos olhos de todos os 

viventes’. Se é assim, como também o profundíssimo Aristóteles afirma na 

Filosofia Primeira que nas coisas mais manifestas por natureza deparamos 

com dificuldade semelhante à dos morcegos que tentam ver o sol, então, se o 

nosso desejo não é em vão, o que desejamos é saber que ignoramos.
13

 (A 

douta ignorância, L. I, Cap. I, 4) 

 

 

É na perspectiva da douta ignorância que se entende quando Cusano diz que vai 

investigar de modo incompreensível e faz uma citação bíblica sobre ‘aquele que habita 

sozinho a luz inacessível’. André (1997, p. 95, grifo nosso) percebe, ao tratar sobre a busca da 

verdade como uma busca inatingível a partir do conceito de douta ignorância, que: “Abre as 

portas do saber, no momento em que parece fechá-las, pois ao afirmar que a verdade é 

inatingível na sua precisão, não elimina a possibilidade de ela ser procurada”. A 

possibilidade de busca
14

 é o que motiva e sustenta o discurso sobre o divino, ou, acerca do 

máximo, enquanto Unum. O saber máximo é saber que não sabe, nesta perspectiva é que se 

instaura o ser douto do homem, ele é douto quando reconhece que não alcança ou ignora o seu 

objeto último, a unidade ou Deus, mas tem a possibilidade de buscar. Para D’Amico (2007) 

há um saber máximo que se pode alcançar. Sobre em que consiste esse alcançar o saber 

máximo, afirma (2007, p. 17, tradução nossa):  

 

 

                                                           
13

 De docta ignorantia, cp, L. I, cap. I, 4: Praecisio vero combinationum in rebus corporalibus ac adaptativo 

côngrua noti ad ignotum humanam rationem supergreditur, adeo ut Socrati visum sit se nihil scire, nisi quod 

ignoraret, sapientíssimo Salomone asserente cunctas res difficiles et sermone inexplicabiles; et alius quidam 

divini spiritus vir ait absconditam esse sapientiam et locum intelligentiae ab oculis omnium viventium. Si igitur 

hoc ita est, ut etiam profundissimus Aristoteles in prima filosofia affirmat in natura manifestissimis talem nobis 

difficultatem accidere ut nocticoraci solem videre attemptanti, profecto, cum appetitus in nobis frustra non sit, 

desideramus scire nos ignorare. 
14

 Afirma Bauchwitz comentando a imagem da caça no De venatione sapientiae (2004, p. 42): “A imagem da 

caça é apropriada à filosofia do Cusano na medida em que o homem deve se valer de todo o seu engenho para 

apreender o inapreensível, ver o invisível”. 
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Mas, o que significa ‘alcançar’ na ignorância? Em primeiro lugar, liberta-nos 

do ceticismo: há algo que se pode alcançar, ainda que este ‘algo’ não é o 

objeto último do nosso desejo de saber que, por definição, é inalcançável. O 

que é alcançável neste ‘alcançar’ é a ignorância como conhecimento máximo 

do incognoscível. Assim, a ignorância se converte em um modo de ‘alcançar 

o inalcançável’, isto é, ‘inalcançavelmente’. E, somente neste modo máximo 

de saber é possível alcançar a natureza da ‘maximidade absoluta’
15

. 

 

 

É na ignorância que se abrem as possibilidades de busca do conhecimento do 

princípio. A douta ignorância é um remédio para a razão enquanto faz com que o homem se 

reconheça um caçador do infinito (num sentido mais metafórico). Destarte, é sabido que se 

tem a possibilidade de alcançar um saber que, mesmo não sendo o saber último, é um saber 

que abre portas para o discurso e um modo de compreender que é incompreensível, como 

afirma Cusano: “Do que foi dito resulta claramente que o máximo em sentido absoluto é 

inteligível de maneira incompreensível e ao mesmo tempo nominável de maneira 

inominável
16

” (A douta Ignorância, L. I. cap. V, 13). 

 

 

2 NOMEAR DE MODO INOMINÁVEL O QUE SE COMPREENDE DE MODO 

INCOMPREENSÍVEL 

 

Agora, é preciso discutir e investigar sobre a questão do nomear de forma inominável. 

Cusano já inicia essa questão do nomear o princípio de forma inominável em 1440 com o De 

docta ignorantia, não obstante, é em 1462 no De non-aliud que especula de forma mais 

profunda acerca do nome divino que possa nomear o inominável nome do primeiro princípio. 

No De non-aliud
17

 Nicolau especula acerca de um modo, ou um caminho para se 

nomear o princípio primeiro, mesmo ele já tendo se dado conta de que a razão não alcança de 

forma perfeita o conhecimento da verdade
18

, e ainda que qualquer nome que se dê ao 

                                                           
15

 D’Amico (2007, p. 17): “¿Pero, qué significa ‘alcanzar’ en la ignorancia? En primer lugar, nos libera del 

escepticismo: hay aquí algo que se puede alcanzar, aunque este ‘algo’ no es el objeto último de nuestro deseo de 

saber que, por definición, es inalcanzable. Lo que es ‘alcanzable’ en este ‘alcanzar’ es la ignorancia como 

máximo conocimiento de lo incognoscible. Así la ignorancia se convierte en un modo de ‘alcanzar lo 

inalcanzable’, esto es, ‘inalcanzablemente’. Y sólo en este modo ‘máximo’ de saber es posible alcanzar la 

naturaleza de la misma ‘maximidad absoluta’.” 
16

 De docta ignorantia, cp, L. I, cap. V, 13: Ex hiis clarissime constat maximum absolute incomprehensibiliter 

intelligibile pariter et innominabiliter nominabile esse. 
17

 A tradução da Obra De non-aliud para o português é de João Maria André:ANDRÉ, João Maria. Introdução. 

In: NICOLAU DE CUSA. O Não Outro. Trad. João Maria André. Porto/PT: Ed. Imago Mundi, 2012. 
18

 De docta ignorantia, cp, L. I, cap. III, 10: Patet igitur de vero nos non aliud scire quam quod ipsum praecise, 

uti est, scimus incomprehensibile, veritate se habente ut absolutíssima necessitate, quae nec plus aut minus esse 

potest quam est, et nostro intellectu ut possibilitate. Quidditas ergo rerum, quae est entium veritas, in sua 
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princípio não é, de fato, o nome do princípio. Nicolau quer deixar claro a anterioridade 

ontológica do princípio primeiro com relação às coisas, tais como o próprio discurso
19

. 

Destarte, Deus é anterior a todo nome. No De non-aliud o nome divino tem a função de 

indicar, apontar ou conduzir o olhar daquele que especula ao princípio primeiro, e não definir 

este mesmo princípio. Assim se compreende o que Nicolau responde a Fernando, um dos 

dialogantes no De non-aliud (cap. II, 6): “Pois ainda que se atribuam muitos nomes ao 

primeiro princípio, nenhum deles lhe pode ser adequado, já que é o princípio de todos os 

nomes e todas as coisas e nada do principiado antecede todas as coisas
20

”. O princípio é 

anterior a todos os nomes e também àquilo que o nome indica, sendo assim, nada do que é 

principiado pode definir o princípio. Especulando sobre essa anterioridade de Deus, Nicolau 

de Cusa se dá conta de um nome que se aproxima do nome de Deus, ou, pelo menos é o mais 

adequado no que concerne ao aspecto da anterioridade ontológica, é o não-outro: 

 

 

No entanto, é visto pela agudeza da mente, com mais precisão, por um modo 

de significar do que por outro. E também não notei até agora que qualquer 

significado humano dirija mais retamente o olhar para o primeiro [princípio]. 

Na verdade, todo o significado que é determinado em algo outro ou no 

próprio outro, na medida em que todos os outros são a partir do próprio não-

outro, não conduz, em todo o caso, ao princípio
21

. (O não-outro, Cap. II, 6) 

                                                                                                                                                                                     
puritate inattingibilis est et per omnes philosophos investigata, sed per neminem, uti est, reperta; et quanto in 

hac ignorantia profundius docti fuerimus, tanto magis ipsam accedimus veritatem. É possível encontrar na 

reflexão de Teixeira Neto sobre o De filiatione dei a possibilidade de não ver a linguagem como mero 

instrumento e sim a forma como Deus se manifesta (2015, p. 10-11): “a ‘linguagem’ não seria um mero 

instrumento ou meio que precise ser ultrapassado, mas a forma especulativa na qual Deus pode revelar-se no 

espelho da verdade”. A partir dessa especulação da liguagem em que Deus se manifesta enquanto Summa 

sapientia inattingibile Teixeira Neto (2015, p. 12) avança na discussão refletindo acerca do De coniectures e 

citando-a afirma: “ ‘[...] toda afirmação positiva sobre o verdadeiro é conjectura’ Os termos conjectura e precisão 

manifestam, portanto, a distância que se dá entre a verdade infinita e o possível conhecimento que dela podemos 

ter”. È sempre inatingível a verdade, assim como a busca por ela. E, a verdade é a Summa sapientia que mesmo 

existindo a distância há também um vínculo que para Nicolau de Cusa é a Participatio. 
19

 Nicolau de Cusa aponta no De mente (Tradução de HOPKINS) que devido o limite da razão humana não 

abstrair a quididade das obras de Deus também não alcança o nome de Deus: “If we are to explore more 

carefully [the topic of] a name’s meaning, then I think that that power present in us which enfolds conceptually 

the exemplars of all things—a power which I call mind—is not at all properly named. For just as human reason 

does not attain unto the quiddity of God’s works, so neither does a name. For names are imposed by the 

operation of reason. For we name one thing by one name, for a certain reason; and [we name] the very same 

thing by another name, for another reason. Moreover, one language has names that are more suitable, whereas 

another language has names that are cruder and less suitable. In this way, I see that since the suitability of names 

admits of more and less, the precise name [of a thing] is not known.” (THE LAYMAN ON MIND, 1996, Chap. 

Two, 58, Grifo nosso). Ademais André (2006, p. 18) traz à tona a perspectiva de que a palavra sendo imposta 

pela razão está no âmbito da disproportio, ou seja, há sempre uma palavra melhor que outra e cita Nicolau no De 

mente: ‘As palavras não são tão precisas que a coisa não possa ser chamada com uma palavra mais precisa’. 
20

 De non-aliud, cap. II, 6: Nam etsi primo principio multa attribuantur nomina, quorum nullum ei adaequatum 

esse potest, cum sit etiam nominum omnium sicut et rerum principium, et nihil principiati omnia antecedat. 
21

 De non aliud, cap. II, 6: Nam etsi primo principio multa attribuantur nomina, quórum nullum ei adaequatum 

esse potest, cum sit etiam nominum omnium sicut et rerum principium, et nihil principiati omnia antecedat, per 
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Aqui é visto um nome que por ser duplamente negativo
22

 simboliza a anterioridade de 

Deus. É justamente esta a questão cerne do De non aliud: o não-outro é o nome mais próximo 

do inominável nome de Deus, pois trás em si a negação que mostra a anterioridade do 

princípio com relação ao principiado. Não obstante, o non-aliud aponta para um princípio que 

não seja outro, que não esteja no âmbito da alteridade e nem contenha em si a alteridade. É 

necessário ainda, a partir da perspectiva cusana, esclarecer mais ainda o estatuto do nome 

“não-outro” e como ele nomeia sem nomear a Deus. Primeiramente, recorde-se que para 

Nicolau só temos “o significado das palavras” para revelar o que a mente ver de modo 

verdadeiro sobre o princípio primeiro. O não-outro é o nome mais preciso, embora não seja o 

nome de Deus, já que Deus é anterior a todo nome, pois é capaz de revelar no seu significado 

a anterioridade do princípio com relação a todo principiado e a todo discurso
23

 (O não-outro, 

Cap. II, 7). Portanto, embora seja o mais preciso, o não-outro nomeia sem nomear o princípio 

primeiro. Nomeia, podemos dizer, recordando o De docta ignorantia, inominavelmente. Para 

aclarar essa perspectiva Nicolau utiliza-se de uma comparação: o não-outro é um nome 

preciso, mas não é o nome de Deus, “[...] assim como o caminho que conduz o peregrino à 

cidade não é o nome da cidade
24

” (De non aliud, Cap. II, 7). Mas, o que conduz se o caminho 

que conduz não é o nome? Para o peregrino, o que conduz é a sua visão antecipada do lugar 

para onde vai. O peregrino ver mentalmente o lugar para onde se dirige, embora ainda não 

saiba tudo sobre o seu lugar de destino. Conhece previamente ou mentalmente o que o nome 

revela. Para o peregrino, o nome não é o caminho, mas indica o caminho para o fim do seu 

caminhar. O nome de Deus, portanto, não é o caminho para ele, mas indica para onde olhar ou 

“dirigi o olhar” do que especula para o especulado. Portanto, o não-outro ou mais 

precisamente o seu significado indica o caminho que conduz ao princípio, mas não é o nome 

do princípio. 

                                                                                                                                                                                     
unum tamen significandi modum mentis acie praecisius videtur quam per alium. Neque hactenus equidem 

comperi quadcumque significatum humanum visum rectius in primum dirigere. Nam omne significatum, quod in 

aliquid aliud sive in aliud ipsum terminator, quemadmodum alia omnia sun tab ipso non-aliud, utique non 

dirigunt in principium. 
22

 Sobre o aspecto da dupla negação se dá primeiro pela partícula “não” que em si já traz uma negação e o outro 

aspecto é o “outro”, tendo em vista que o outro é uma negação, a diferença é uma negação. 
23

 De non-aliud, cap. II, 7: Cum nos autem alter alteri suam non possimus revelare visionem nisi per 

vocabulorum significatum, praecisius utique li non-aliud non occuurrit. 
24

 De non-aliud, cap. II, 7: Optime! Cum nos autem alter alteri suam non possimus revelare visionem nisi per 

vocabulorum significatum, praecisius utique li non-aliud non occurrit, licet non sit nomem Dei, quod est ante 

omne nomem in caelo et in terra nominabile, sicut via peregrinantem ad civitatem dirigens non est nomen 

civitatis. (Grifo Nosso) 
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No início do De non-aliud, quando um dos interlocutores, o Abade, propõe a discussão 

mais clara e sintética sobre os temas que são tratados por Proclo, Platão, Aristóteles e o 

Dionísio-areopagita, Nicolau responde que ninguém exprimiu de forma mais breve e mais 

claro do que os próprios autores aos quais ele (Nicolau) e o próprio Abade dedicaram sua 

leitura
25

. Ainda afirma que: “[...] alguma vez me pareceu ter sido por nós negligenciado o que 

nos poderia conduzir mais proximamente ao que é procurado” (O não-outro, cap. I, 1). 

Avançando no texto chega-se ao diálogo entre Nicolau e Fernando, um dos interlocutores no 

De non-aliud, em que Cusano levanta a questão: “vês então que a definição que tudo define é 

não outro que definido?” (O não-outro, cap. I, 3), com essa pergunta Nicolau mostra a 

Fernando, que o mesmo deixa escapar o termo non-aliud. É o non-aliud aquilo que foi 

negligenciado ou transcurado no decurso da caça do princípio.  

Nicolau apresenta o caráter de inominabilidade do non-aliud como uma via que 

conduz a Deus: “e tudo vês agora que o significado do não-outro não só nos serve como via 

para o princípio, mas representa mais proximamente o inominável nome de Deus, de modo 

que nele, como no enigma mais preciso, brilhe aos olhos dos que procuram
26

” (O não-outro, 

Cap. II, 7). O non-aliud é um nome que representa mais próximo o inominável nome de Deus, 

pois, cumpre seu papel por servir de via de investigação ou de condução ao princípio.  

O enigma é o que a mente humana é capaz de ver, porém, não pode o enigma prender 

o olhar a si mesmo, ele deve conduzir a algo que lhe é anterior ou ainda conduzir a algo que 

faz com que o aenigma seja aenigma. Ademais, deve o aenigma conduzir da melhor forma 

possível o olhar ao princípio primeiro. Portanto, é o símbolo ou enigma que promove o 

discurso sobre o inatingível
27

 de modo inatingível
28

. O símbolo não pode ser considerado 

como mero signo ou mera convenção em detrimento do sentido do símbolo
29

 em Nicolau de 

                                                           
25

 De non-aliud, cap. I, 1: ABBAS: […] Gauderemus audire, an ne ad illa, quae per iam dictos tractantur, 

compendiosior clariorque tibi occurrat modus. / NICOLAUS: Undique circa profunda mysteria occupamur, 

neque, ut credo, brevius quisquam faciliusque illa diceret, quam hii, quos lectitamus, licet mohi aliquando visum 

sit illud per nos negligi, quod propinquius nos duceret ad quaesitum. 
26

 De non-aliud, cap. II, 7: Ex his igitur nunc plane vides de li non-aliud significatum non solum ut viam nobis 

servire ad principium, sed innominabile nomen Dei propinquius figurare, ut in ipso tamquam in praecisiori 

aenigmate relucescat inquirentibus. 
27

 Pelo fato de Deus ser a Unidade que precede toda diversidade é que se afirma a imprecisão do discurso e, 

como afirma Teixeira Neto (2015, p. 12): “A unidade, enquanto idêntica a si mesma, não se comunica, não se 

explica e é em si mesma inatingível.” 
28

 Está associado ao que Nicolau afirma no Idiota de mente, cp, cap. V, 7: Summa sapientia est haec, ut scias 

quomodo in similitudine iam dicta attingitur inattingibile inattingibiliter.  
29

 ANDRÉ, 1997, p. 97-98: “O símbolo é mais do que um mero signo porque a relação de significação que nele 

se estabelece não é uma relação simplesmente externa ou meramente convencional. Tem uma fundamentação de 

natureza ontológica, na medida em que as coisas visíveis só são símbolos por resultarem da criação como 

posição de sentido. Há, pois, uma relação de pertinência natural entre o símbolo e aquilo de que ele é símbolo, 

que se fundamenta no facto de ‘todas as coisas serem no máximo uno o próprio uno’”. 
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Cusa. A Scientia aenigmatica, portanto, tem alto valor na metafísica cusana
30

 já que o que se 

tem para se falar do que se ver é a palavra
31

. A palavra torna-se um símbolo que conduz ao 

princípio. 

Não se compreende o lugar do símbolo e do enigma na pedagogia
32

 cusana sem se 

compreender a ideia de manuductio. Pedagogicamente, no De docta ignorantia, Nicolau 

mostra, por exemplo, como o símbolo matemático pode ser utilizado para se conhecer as 

coisas divinas: das “paixões” das figuras finitas deve-se passar para as figuras matemáticas 

infinitas e depois ao infinito simples e uno. Nessa manuductio parece que se pode afirmar que 

o aenigma ganha o peso de scientia. Afirma Cusano: 

 

 

Porque resulta, do que foi já estabelecido, que o máximo simples não pode 

ser nada daquilo que por nós é conhecido ou concebido, é necessário, 

propondo-nos nós investiga-lo simbolicamente, transcender a simples 

semelhança. Assim, porque todos os elementos matemáticos são finitos e 

não podem, também, ser imaginados de outro modo, se queremos usar 

elementos finitos como exemplos para ascender ao máximo simples, é 

necessário considerar primeiro as figuras matemáticas finitas com as suas 

paixões e razões, transferir correspondentemente estas razões para figuras 

infinitas e depois, em terceiro lugar, transpor as próprias razões das figuras 

infinitas para o infinito simples totalmente liberto de qualquer figura. E 

então a nossa ignorância será incompreensivelmente ensinada sobre o modo 

como nós, que pensamos no enigma, devemos pensar mais recta e 

                                                           
30

 É de tamanha importância a perspectiva do aenigma em Nicolau de Cusa que ele em suas obras trabalha a 

partir disso, aqui estão elencadas algumas para uma maior percepção: No De docta ignorantia (1440), a 

matemática; no De visione dei (1453), o aenigma do olhar, o quadro; no De beryllo (1458), a pedra berilo; no De 

non-aliud (1462), o aenigma da palavra; Com isso afirma André (1997, p.98): ora os símbolos com que o 

homem permanentemente se vê confrontado são visíveis finitos. Todavia, assumem o seu carácter de símbolos a 

partir do momento em que o homem neles inscreve o infinito ou neles capta essa inscrição do infinito. 
31

 Como se pode ver, é a palavra que se tem para falar do que se ver e esta palavra é um símbolo que comunica 

sobre o princípio, ou ainda, é por meio da palavra, seja ela falada ou escrita, que se comunica o poder invisível 

da mente humana que é imagem viva do poder invisível do verbo divino, como afirma Gonzáles Rios (2010, p. 

25): “Del enigma del libro así empleado se desprende el tópico decisivo de la comunicación visible de lo 

invisible. Si bien esta inquietud en el Cusano es originariamente de orden doctrinal, toda vez que responde al 

desafío de compreender de modo conjetural la participación del Verbo divino [Verbum] o poder mismo [posse 

ipsum] en su despliegue en lo real, con todo puede ser de modo legítimo trasladada al ámbito del lenguaje, toda 

vez que por medio de las palabras, sean habladas o bien escritas, se comunica el poder invisible de la mente 

humana [humana mens], viva imagen [viva imago] del poder invisible e infinito del Verbo divino”. 
32

 É importante ressaltar que em língua portuguesa há uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado de 

Constanza Kaliks Guendelman que trata sobre a pedagogia no pensamento de Nicolau de Cusa. A dissertação 

trata sobre: “O conceito de douta ignorância de Nicolau de Cusa em uma perspectiva pedagógica” (2009); A tese 

de doutorado traz o tema: “Desejo e percurso na construção do conhecimento: aspectos pedagógicos na obra de 

Nicolau de Cusa” (2014). Guendelman (2014, p.36) enaltece o modo pedagógico como Nicolau desenvolve sua 

filosofia e como usa a ignorância como ponto de partida: “O conhecimento da verdade se dará por meio de um 

pensar conjectural, de aproximações sucessivas. A ignorância douta é mais que o reconhecimento da infinitude 

do que há por saber: ela é o começo de um percurso em que a procura será permanente. A relação com o 

absoluto ou divino se dará por meio de uma elevação que não é um estado de êxtase místico mas um movimento 

do espírito que, em um esforço intelectual contínuo apreenderá esse absoluto em uma visão intelectual – em uma 

visio intellectualis.” 
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verdadeiramente acerca do Altíssimo. (A douta ignorância, L. I, Cap. XII, 

33) 

 

 

Estes são os passos apresentados por Nicolau de Cusa para que o enigma não se perca 

nele mesmo, o enigma deve conduzir o olhar da mente ao princípio. O aenigma só serve 

enquanto scientia, ao que parece, quando conduz o olhar para o princípio e pode-se pensar 

sem a imagem. Contudo, deve-se pensar nesse processo metodológico que Cusano propõe, 

sua Symbolica investigatio
33

, em que o símbolo, com afirma André (1997), tem algo a 

cumprir que é infinitizar o próprio finito.  

Nicolau de Cusa no De docta ignorantia usa como símbolo os números matemáticos, 

para a partir deles investigar o princípio primeiro. No De non-aliud o símbolo usado é a 

palavra, por ser o que pode comunicar, sem a palavra não há comunicação: “Quando com a 

visão da mente alcançamos essas coisas alcançamo-las acima ou aquém da compreensão; mas 

não podendo comunicar a visão sem a palavra, não podemos explicar sem [a palavra] ‘ser’ 

aquilo que não é, pois de outro modo os ouvintes não compreenderiam” (O não-outro, Cap. 

IX, 34). Porém, se faz necessário, como ressalta bem Nicolau, para quem deseja compreender 

a filosofia cusana elevar o intelecto para além da força das palavras
34

 ao invés de apenas 

insistir no significado das mesmas (De docta ignorantia, L. I, Cap. II, 8). A linguagem não 

atinge com precisão a verdade. Nesse sentido é que a palavra torna-se um aenigma para o 

pensamento de Nicolau de Cusa, pois a palavra conduz ao princípio mesmo que não o defina. 

Dois aspectos são importantes: àquilo que os olhos da mente veem não consegue ser 

compreendido e não consegue ser comunicado. O princípio primeiro está para além da 

compreensão e da comunicação. O que faz com que o homem busque sempre esse princípio 

primeiro é a sede de infinito que tem e é essa sede que dá sentido à caça do princípio. Enfim, 

diante do pensamento de Nicolau de Cusa pode-se perceber que a multiplicação do discurso é 

uma saída para que se fale do princípio primeiro tendo em vista a anterioridade do princípio e 

a imprecisão das palavras. 
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES: MELHORIA DA  QUALIDADE DO ENSINO NAS ESCOLAS DO

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE MOSSORÓ-RN

Nicélia Lima Morais/Bolsista1; Francisca de Fátima Araújo Oliveira/Orientadora2

RESUMO:  Este  texto  é  parte  de  uma  pesquisa  realizada  nas  escolas  do  sistema
municipal de Mossoró após a implantação do Projeto Político Pedagógico – PPP. Tem
como  objetivo  estabelecer  relação  entre  a  implantação  do  Projeto  Pedagógico  nas
escolas  do  Sistema  Municipal  de  Educação  de  Mossoró–RN,  com  a  formação
continuada de professores e com a melhoria da qualidade do ensino. Para atingir os
objetivos propostos realizou-se uma pesquisa em seis escolas do acima citado sistema
de  ensino  e  no  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  –  INEP,
especificamente, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB das escolas
pesquisadas.  Constatou-se  a  existência  de  PPP  em  todas  as  escolas  pesquisadas;
observou-se forte compromisso com a formação continuada dos professores e ótimos
resultados,  das  seis  escolas  pesquisadas,  cinco  apresentam  índices  superiores  aos
previstos pelo IDEB para 2013. Diante do exposto, pode-se afirmar que as escolas estão
no caminho  para  atingir  um nível  de  excelência,  nos  próximos  anos,  pois  além da
melhoria na qualidade do ensino,  expressa nos percentuais dos órgãos de controle e
avaliação, observa-se que em todas as escolas pesquisadas há o compromisso com a
formação  continuada  de  professores  e  existe  PPP  elaborado  e  executado  pelos
segmentos escolares.
.

PALAVRAS-CHAVE:  Projeto  Político  Pedagógico;  Formação  de  Professores;

Melhoria da Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

Este  estudo  faz  parte  de  uma  pesquisa  realizada  nas  escolas  do  sistema

municipal  de  Mossoró  após  a  implantação  do  Projeto  Político  Pedagógico-  PPP,

intitulada como: “A implantação do Projeto Político Pedagógico nas Escolas do Sistema

Municipal de Educação de Mossoró - RN: o que mudou na escola?” II Etapa. Realizada

no âmbito dos  Grupos de Estudos e  Pesquisas  em Estado,  Educação e Sociedade e

Formação e Profissionalização Docente da Faculdade de Educação da Universidade do

Estado do Rio Grande do Norte – UERN.

1 Aluna do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, Campus Central, UERN, e-
mail: niceliamorais@hotmail.com

2 Professora do Departamento de Educação da Faculdade de Educação, Campus Central
da UERN- e-mail: brenovinicius@uol.com.br
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O objetivo  desse  texto  foi  estabelecer  uma relação da implantação do Projeto

Pedagógico nas  escolas  do Sistema Municipal  de Educação de Mossoró–RN com a

formação continuada de professores e com a melhoria da qualidade do ensino. 

Com a finalidade de atingir tais objetivos, realizamos entrevistas semiestruturadas

com diretores de seis escolas municipais de Mossoró-RN. Para preservar a identidade dos

entrevistados e das instituições de ensino que colaboraram com essa pesquisa, utilizamos

nomes  fictícios  para  ambos.  Realizamos  ainda  consultas  no  site  do  Instituto  Nacional

Estudos  e  Pesquisas  Educacionais,  especificamente,  no  que  se  refere  ao  Índice  de

Desenvolvimento da Educação Básica das escolas pesquisadas. Para a análise dos dados

nos fundamentamos em estudiosos do Projeto Político Pedagógico, como Castro Neves

(1998), Veiga (1995), e que discutem a Formação de Professores Gil Perez & Carvalho

(1993), Nóvoa (1992).

O trabalho  está  dividido  em duas  partes  a  primeira  trata  da  importância  do

Projeto Político  Pedagógico na escola e  da  formação de professores  para  atingir  os

objetivos da escola com relação à melhoria da aprendizagem e na segunda apresenta os

dados do IDEB de Mossoró e o resultados das entrevistas realizadas, ou seja, os dados

que indicam a melhoria da qualidade do ensino nas escolas pesquisadas.

Projeto Político Pedagógico, Formação continuada dos professores e melhoria da

aprendizagem

Essa parte do trabalho trata da importância do projeto pedagógico e da formação

continuada  de  professores  para  a  melhoria  da  qualidade  do  ensino  aprendizagem,

destacando a situação das escolas objeto desse estudo.

A importância do Projeto Político Pedagógico 

Sabe-se que,  o Projeto Político Pedagógico,  para a melhoria da qualidade do

ensino, tem sido objeto de estudos para professores, e pesquisadores de instituições de

ensino,  nos  âmbitos;  nacional,  estadual  e  municipal.  Os resultados  dessas  pesquisas

apontam para  a  importância  do  PPP como  instrumento  de  conquista  da  autonomia

escolar, de democratização da gestão e de melhoria da qualidade do ensino.

Nessa  perspectiva,  Veiga  (1995,  p.  12  e  13),  afirma  que  o  projeto  político

pedagógico vai além de um simples agrupamento de planos de ensino e de atividades
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diversas.  Ele  é  a  própria  organização  do  trabalho  escolar  e  deve  ser  construído  e

vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com o processo educativo. 

Castro  Neves  (1998,  p.34)  afirma  que:  “[...]  o  projeto  pedagógico  torna  os

professores artífices de uma obra democrática e autônoma. A responsabilidade social de

construí-lo é enorme”.

A Lei 9.394/96 que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional no art.12

estabelece  atribui  aos  estabelecimentos  de  ensino  a  elaboração,  e  execução  de  sua

proposta pedagógica, ao tempo que o art. 14, da citada lei, determina a democratização

da gestão da escola. Já a lei 10.172/2001, vigente até dezembro de 2010, definia na meta

13, para o ensino fundamental: assegurar a autonomia das escolas no que diz respeito,

não só aos recursos de manutenção, como ao projeto pedagógico. 

Com relação  à  existência  do  Projeto  Político  Pedagógico  na  escola, os  seis

diretores entrevistados afirmaram que as escolas vivenciam a experiência do PPP, que o

mesmo foi elaborado, pelos diversos segmentos escolares, com ações e metas que visam

à melhoria do processo de ensino e aprendizagem.

Isso nos mostrar que as escolas pesquisadas estão cumprindo as recomendações

instituídas pela  a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96, Com

relação à construção do projeto político pedagógico, que em seu artigo 14 e incisos I e II

mostra que é responsabilidade dos profissionais da educação, da comunidade escolar e

conselhos escolares, participarem da elaboração do PPP.

Castro Neves (1998) falando sobre essa determinação da Lei 9.394/96, afirma

que o projeto político pedagógico vai propiciar à escola a autonomia que até então lhe

havia sido negada.  Vale ressaltar  que, o PPP não deve existir na escola apenas para

atender a uma exigência legal, nem tampouco para se constituir em um documento que

fica  engavetado,  mas  como  um  instrumento  de  democratização  e  de  conquista  da

autonomia  da  escola,  pois  segundo Veiga  (1995) o Projeto  Político  Pedagógico  é  a

própria organização do trabalho escolar.

Formação continuada dos professores e melhoria da aprendizagem

Sobre a formação continuada de professores, Nóvoa (1992), salienta que a

formação continuada inicia-se com a formação inicial, todavia os estudos de Carvalho e
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Gil-Pérez  (1993)  apontam  para  o  fato  de  que  os  professores  quando  inseridos  no

contexto  escolar  muitas  vezes  não  encontram subsídios  para  resolver  os  problemas

advindos da sua prática. Por isso, não é de se estranhar que alguns afirmem que a prática

é diferente da teoria. Isso tende a demonstrar a dificuldade de estabelecer a relação entre

teoria-prática. Assim, advém a necessidade da formação continuada, onde a participação

deve ser ativa em cursos de especialização e aperfeiçoamento e nas discussões sobre o

cotidiano escolar tendo em vista a superação das dificuldades surgidas no contexto da

escola.

Em consonância com esse referencial teórico os entrevistados enfatizaram a

importância  da formação continuada dos professores.  Nessa perspectiva os diretores

foram unânimes  em  afirmar  que  a  maioria  dos  docentes  em  exercício  nas  escolas

pesquisadas  concluíram  cursos  de  especialização  e  que  o  Sistema  de  Educação

Municipal incentiva os docentes a cursarem pós-graduação sticto sensu, principalmente,

para os professores que estão atuando na fase de alfabetização dos alunos, os diretores

afirmam ainda que a formação continuada é uma das metas dos Projetos Pedagógicos

das escolas. .

Nesse sentido, a diretora da escola Saber I, afirma “Todos os professores daqui

são formados e a maioria, eu acho que todos são formados em pedagogia e quase todos

possuem especialização”.  Já  a  diretora  da  escola  Saber  II,  assegura  que  100% dos

professores  são  pós-graduados  em  nível  de  especialização,  na  área  de  atuação  e

acrescenta que vários estão cursando mestrado. A diretora da escola Saber  II,  ainda

afirma  que  os  professores  cursam  o  Pró-Letramento  e  Gestar  Português  e  Gestar

Matemática. 

A alusão dos gestores aos cursos acima citados refere-se à Rede Nacional de

Formação  Continuada  que  é  constituída  de  um  conjunto  de  ações  estratégicas  de

formação continuada, com o objetivo de contribuir para a melhoria da formação dos

professores  e  alunos  da  Educação  Básica.  Integram  a  Rede  os  Programas  Pró-

Letramento, Gestar II e Especialização em Educação Infantil. O Pró-Letramento é um

programa  de  formação  continuada  de  professores  dos  anos  iniciais  do  Ensino

Fundamental  para  melhorar  a  qualidade  da  aprendizagem  da  leitura/escrita  e

matemática. O Programa Gestão da Aprendizagem Escolar, o Gestar II oferta formação

continuada em língua portuguesa e matemática aos docentes dos anos finais do ensino

fundamental. Para os professores dos anos iniciais, havia sido implantado em 2001 o

Gestar I. O Curso de Especialização em Educação Infantil visa o atendimento direto a
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professores  das  redes  estaduais  e  municipais  que  lecionam na  educação infantil,  no

sentido  de  proporcionar  oportunidades  de  ampliar  e  aprofundar  a  análise  das

especificidades  das  crianças  de  0  a  3  e  de  4  a  5  anos,  relacionando-as  às  práticas

pedagógicas para a educação em creches e pré-escolas e à identidade do profissional da

educação infantil. (http://gestao2010.mec.gov.br).

Já os outros diretores entrevistados falando sobre a importância da formação

continuada e para a  contribuição dessas atividades  formativas  para a  superação de

alguns problemas na escola citam a parceria com a Universidade do Estado do Rio

Grande do Norte UERN, os cursos de especialização, o Programa Alfabetização na

Idade Certa – PNAIC, Cursos de Libras, PRALER e estudos sobre currículo.  

As Escolas o Sistema Municipal de Mossoró e a melhoria do ensino: os Resultados

Do IDEB

O  Índice  de  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  (IDEB),  criado  pelo

Ministério da Educação - MEC busca representar a qualidade da educação a partir da

observação  de  dois  aspectos:  o  fluxo  (progressão  ao  longo  dos  anos)  e  o

desenvolvimento  dos  alunos  (aprendizado).  O  Índice  é  calculado  com  base  no

aprendizado dos alunos em português e matemática (Prova Brasil) e no fluxo escolar

(taxa de aprovação). 

Sobre esse aspecto a Educação da Rede Municipal de Mossoró apresenta uma

situação confortável, pois os dados do IDEB em forma de índice geral por município

apresentam crescimento além do esperado, pois a meta projetada para 2009 foi 3,6 e o

índice alcançado foi 4,4; para 2011, a meta projetada foi 4,0, e o índice atingido foi 5,1.

Em 2013, o índice também foi 5,1, e a meta projetada para 2013, era de 4,3; A meta

prevista para 2015 é 4,6; para 2017 é de 4,9 e 2019 a meta prevista é 5,2. Portanto

índice atingido em 2013 é quase igual ao previsto para 2019.

Com relação aos dados do IDEB por escolas  da Rede Municipal de Mossoró,

foram realizadas  pesquisas  nas  seis  escolas  que colaboraram com essa pesquisa.  Os

resultados são apresentados nas tabelas abaixo.
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Tabela 1.  IDEB da Escola Saber I

Escola: Saber I IDEB

2009

IDEB

2011

IDEB

2013

IDEB

2015

IDEB

2017

IDEB

2019

IDEB

2021
Série: Todas 4.5 - 5.0

Metas projetadas 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4
Série: 4ª/ 5ºano 4.5 5.0

Metas projetadas 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4
Série: 8ª/ 9ºano Não existem dados

Metas projetadas
Fonte: ideb.inep.gov.br

Tabela 2.  IDEB da Escola Saber II

Escola: Saber II IDEB

2009

IDEB

2011

IDEB

2013

IDEB

2015

IDEB

2017

IDEB

2019

IDEB

2021
Série: Todas 5.6 6.2 6.6

Metas projetadas 5.9 6.1 6.3 6.6 6.8 7.0
Série: 4ª/ 5ºano 5.6 6.2 6.6

Metas projetadas 5.9 6.1 6.3 6.6 6.8 7.0
Série: 8ª/ 9ºano 4.0 4.6 5.4

Metas projetadas 3.1 3.3 3.7 4.1 4.4 4.6 4.9
Fonte: ideb.inep.gov.br

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 963



Tabela 3.  IDEB da Escola Saber III

Escola: Saber III IDEB

2009

IDEB

2011

IDEB

2013

IDEB

2015

IDEB

2017

IDEB

2019

IDEB

2021
Série: Todas 4.4

Metas projetadas 4.5 4.9 5.1 5.4 5.7 6.0 6.2
Série: 4ª/ 5ºano 4.4

Metas projetadas 4.5 4.9 5.1 5.4 5.7 6.0 6.2
Série: 8ª/ 9ºano 2.8 4.1 4.1

Metas projetadas 3.3 3.6 4.0 4.4 4.7 4.9 5.2
Fonte: ideb.inep.gov.br

Tabela 4.  IDEB da Escola Saber IV

Escola: Saber IV IDEB

2009

IDEB

2011

IDEB

2013

IDEB

2015

IDEB

2017

IDEB

2019

IDEB

2021
Série: Todas 5.2 6.3 6.5

Metas projetadas 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5
Série: 4ª/ 5ºano 5.2 6.3 6.5

Metas projetadas 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5
Série: 8ª/ 9ºano Não existem dados

Metas projetadas
Fonte: ideb.inep.gov.br

Tabela 5.  IDEB da Escola Saber V

Escola: Saber V IDEB

2009

IDEB

2011

IDEB

2013

IDEB

2015

IDEB

2017

IDEB

2019

IDEB

2021
Série: Todas 4.4 5.0 5.4

Metas projetadas 3.6 4.0 4.3 4.6 4.8 5.1 5.4
Série: 4ª/ 5ºano 4.4 5.0 5.4

Metas projetadas 3.6 4.0 4.3 4.6 4.8 5.1 5.4
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Série: 8ª/ 9ºano Não existem dados
Metas projetadas

Fonte: ideb.inep.gov.br

Tabela 6.  IDEB da Escola Saber VI

Escola: Saber VI IDEB

2009

IDEB

2011

IDEB

2013

IDEB

2015

IDEB

2017

IDEB

2019

IDEB

2021
Série: Todas 4.4 5.5 5.9

Metas projetadas 2.8 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7
Série: 4ª/ 5ºano 4.4 5.5 5.9

Metas projetadas 2.8 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7
Série: 8ª/ 9ºano 4.2

Metas projetadas 4.4 4.7 4.9 5.2
Fonte: ideb.inep.gov.br

Ao  analisar  os  dados  das  tabelas  acima  se  verificou  que  das  seis  escolas

pesquisadas apenas a Escola Saber III apresentou índices abaixo da meta projetada para

2013 do 4º ao 5º anos. Já os dados dos anos finais o IDEB de 2011 e 2013 apresentou

um crescimento superior à meta projeta.

É importante  realçar  a  importância  do crescimento das  escolas  em relação à

melhoria da aprendizagem. E para ilustrar essa realidade citamos as Escolas Saber IV,

VI, que em 2013 atingiu do 4º ao 5º ano, meta superior à prevista para 2021. Já a Escola

Saber II alcançou, do 8º ao 9º ano, o índice de 5,4 em 2013. Superior a 4,9 que é a meta

projetada para 2021.

A diretora da Escola Saber IV afirma que uma das mudanças observadas  na

escola a partir da implantação do PPP foi  os dados do IDEB. “O nosso IDEB de 1º ao

5º ano foi o melhor da cidade,  obtivemos 6.3.  Bem a escola em 2011 teve 98% de

aprovação e  em 2012 foi  95%, estamos sempre nessa meta,  já  a  evasão é 0”.  Essa

mesma escola continua com resultados positivos, pois em 2013 obteve 6,5 quando a

meta do IDEB, para esse ano, era 4,3.  

Esses  dados  sinalizam  para  a  importância  da  existência  do  PPP  e  da
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formação continuada dos professores na melhoria do processo ensino aprendizagem.

Considerações Finais

Esta  pesquisa  consistiu  numa investigação cujo objetivo  foi  descobrir  as

relações existentes entre a implantação do Projeto Político Pedagógico nas escolas do

Sistema Municipal de Educação de Mossoró com formação continuada dos docentes e

com a melhoria da qualidade do ensino. 

Quanto  à  melhoria  do  ensino  os  resultados  apontam  para  avanços

significativos  a  partir  de  2009,  nas  seis  escolas  pesquisadas.  Tais  avanços  são

confirmados  nos  depoimentos  dos  diretores  quando  se  referem  a  melhorias

significativas nos percentuais de aprovação dos alunos. 

Outro  ponto  que  indica  melhoria  na  qualidade  do  ensino  é  que,  das  seis

escolas estudadas, cinco atingiram IDEB superior à meta estabelecida em 2013, pelo

que se pode inferir que esses índices significam a concretização do compromisso da

escola com os resultados educacionais. 

Diante do exposto,  pode-se afirmar que as escolas estão no caminho para

atingir um nível de excelência, nos próximos anos, pois além da melhoria na qualidade

do ensino, expressa nos percentuais dos órgãos de controle e avaliação, observa-se que

em todas  as  escolas  pesquisadas  existe  PPP elaborado e executado pelos  segmentos

escolares.  Foi  constatado,  ainda  o  compromisso  com  a  formação  continuada  dos

professores. Isso permite a inferência de que há uma estreita relação entre a qualidade

do ensino com a existência de Projeto Político Pedagógico e a formação continuada de

docentes.
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PROJETOS DE PAPEL:  

OS DEZ PRIMEIROS ANOS DA COLEÇÃO MOSSOROENSE 

 

Yadson Fabio Da Silva Magalhães1 

Orientador: Prof. Dr. Fabiano Mendes – DHi-UERN 

 

 

RESUMO: O presente texto é resultado do PIBIC 2014/2015 de título A captura do olhar do 

outro na construção identitária de Mossoró através da Coleção Mossoroense: cultura letrada 

e poder local – 1949-2009, e tem como objetivo desenvolver algumas discursões iniciais sobre 

a construção indentitária da cidade de Mossoró e região, na qual a mesma exerce influência. 

Para isso, analisamos os dez primeiros anos de publicações da série B da coleção, pois 

acreditamos que nesse período se desenvolve um projeto já pensado anteriormente para a cidade 

e é possível observar o desenvolvimento inicial de sua formação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Coleção Mossoroense. Construção Identitária. Mossoró.  

 

 

Este trabalho é resultado da experiência no Programa Institucional de Iniciação 

Cientifica (PIBIC) 2014/2015, com o titulo: A captura do olhar do outro na construção 

identitária de Mossoró através da Coleção Mossoroense: cultura letrada e poder local – 1949-

2009, coordenado pelo Prof. Dr. Francisco Fabiano de Freitas Mendes2, e tendo como demais 

integrantes os alunos da graduação Caio Vitor Lima Falconiere, Francisco Dantas Souza Neto, 

Karen Priscila de Moura, Maria Vitória Bessa de Lima e Nágylla Nara Rocha Cláudio3. 

Tínhamos como objetivo inicial, numa primeira fase, digitalizar todos os números, disponíveis, 

da Série B4 da Coleção o Mossoroense5, e disponibiliza-los em rede para o grande público. 

Seguido a essa digitalização estava proposto, numa segunda fase, analisar um conjunto de textos 

que faziam menção a grandes personalidades brasileiras e suas interpretações por outros da 

cidade de Mossoró, supondo que os autores desses textos contribuíram para um dos segmentos 

da construção da identidade dessa cidade. 

Desses objetivos, o de digitalização e disponibilização seguiram sem grandes alterações, 

sendo que todos os exemplares, dos quais temos disponíveis, já estão em versão digital e após 

alguns ajustes e resoluções burocráticas necessárias, o matéria estará disponível. No entanto, o 

objetivo da segunda fase se modificou um pouco, se expandiu. Ao termos contato com o 

                                                           
1 Aluno do curso de História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E integrante do 

Programa Institucional de Iniciação Cientifica (PIBIC) 2014/2015: A captura do olhar do outro na construção 

identitária de Mossoró através da Coleção Mossoroense: cultura letrada e poder local – 1949-2009. 
2 Professor efetivo do Departamento de Historia (DHI) da Universidade do Estado do Riogrande do Norte (UERN). 
3 Alunos do curso de História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 
4 Conjunto de textos curtos no formato de plaquetas lançadas pela editora da Coleção Mossoroens. 
5 Editora criada por Jerônimo Vingt-um Rosado Maia em 1949. 
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material, no decorrer do processo de digitalização, e vermos que as mais de 2800 plaquetas se 

distribuem em varias categorias dentro da coleção – que são elas: Antropologia, etnografia e 

folclore; Arqueologia/paleontologia; Biografia e memoria; Ciências agrárias, astronômicas, 

natureza e saúde; Documentos; Economia, administração e contabilidade; Educação, saúde e 

esporte; Geografia e Geologia; História; e Literatura – passamos a ter um maior conhecimento 

das possibilidades de análise que o mesmo carrega. 

Assim, percebemos que grande maioria do conjunto de textos da Série B, em seu 

ecletismo, possibilita diversas linhas de pesquisa para a compreensão das mentalidades da 

época de sua produção, assim como, com sua contribuição futura, e em conjunto, para análise 

não apenas da construção identitária da sociedade mossoroense, mas também da invenção6 de 

uma espacialidade da qual a cidade de Mossoró exerce influência em diversos segmentos: a 

Região Oeste Potiguar. Resultando, entre outras práticas, em nomenclaturas vulgarmente 

utilizadas hoje como “Mossoró Capital do Oeste”, “Mossoró Capital da Cultura”, “O País de 

Mossoró” e varias outras expressões que serviram e servem para uma disputa e manutenção de 

poderes de determinados grupos dessa localidade. 

Dessa forma, entendemos que: 

 

Em nenhum momento, as fronteiras e territórios regionais podem se situar num plano 

a-histórico, porque são criações eminentemente históricas e esta dimensão histórica é 

multiforme, dependendo de que perspectiva de espaço se coloca em foco, se 

visualizado como espaço econômico, político, jurídico ou cultural, ou seja, o espaço 

regional é produto de uma rede de relações entre agentes que se reproduzem e agem 

com dimensões espaciais diferentes.7 

 

Albuquerque Júnior nos mostra que a construção desses espaços de influência, sejam 

eles políticos, econômicos ou culturais, parte de ações históricas que podem ser identificadas 

no tempo, sendo resultado de diversas formas de relações entre os agentes que pretendem 

usufruir de alguma forma dessas espacialidades. 

Ao perceber essas questões dentro do conjunto de textos da Série B da Coleção 

Mossoroense e por meio dos seus agentes, tive sensações comparáveis às do personagem 

Bentinho, de Dom Casmurro, quando percebeu o sincretismo envolvendo a frase “ele fere e 

cura”, ouvida do Padre Cabral, ao citar algum texto bíblico. Deixemos que o próprio Machado 

de Assis as descreva: 

 

                                                           
6 Para uma melhor compreenção do sentido de ‘invenção’ utilizado nesse trabalho ver: ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. As discursões iniciais sobre essa obra serão 

retomadas em outros momentos. 
7 ALBUQUERQUE JÚNIOR. 1999, p. 25. 
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“Ele fera e cura!” Quando, mais tarde, vim a saber que a lança de Aquiles também 

curou uma ferida que fez, tive tais ou quais veleidades de escrever uma dissertação a 

este propósito. Cheguei a pegar em livros velhos, livros mortos, livros enterrados, a 

abri-los, a compará-los, cantando o texto e o sentido, para achar a origem comum do 

oráculo pagão e do pensamento israelita. Catei os próprios vermes dos livros, para que 

me dissessem o que havia nos textos roídos por eles. 

– Meu senhor, respondeu-me um longo verme gordo, nós não sabemos 

absolutamente nada dos textos que roemos, nem escolhemos o que roemos, nem 

amamos ou detestamos o que roemos; nós roemos. 

Não lhe arranquei mais nada. Os outros todos, como se houvessem passado 

palavra, repetiam a mesma cantilena. Talvez esses discreto silêncio sobre os textos 

roídos fosse ainda um modo de roer o roído.8 

 

Agora, depois de termos pego nos livros velhos, mortos e enterrados; depois de 

compará-los; e ate mesmo depois de ouvir, durante muito tempo, dos vermes que os consumiam 

que a única coisa que sabiam dos livros é que os consumiam, estamos há suprir essa veleidade 

de escrever sobre a origem comum desse conjunto de textos e as várias especificidades da 

sociedade mossoroense e arredores. Ao escrevermos sobre esses textos, além de torná-los vivos, 

como quaisquer outros de qualquer época, estamos contribuindo para romper o silêncio que os 

envolvem, e quem sabe assim evitar que os vermes continuem roendo o roído. 

Assim, devido à proposta desse texto e a minha atual incapacidade de se debruçar pelas 

mais de 2800 plaquetas, iremos analisar os dez primeiros anos (1949 – 1959) da série B da 

Coleção Mossoroense, na tentativa de identificar as possibilidades descritas anteriormente. 

Podemos exemplificar a discursão iniciada com o Albuquerque Júnior com alguns 

textos, que tratam de estudos arqueológicos e paleontológicos e denominam determinada 

espacialidade de “região de Mossoró” num período em que nem sequer existia uma cidade 

chamada Mossoró. Um desses textos é A formação cacimbas e o grupo Apodí9, de autoria de 

Jerônimo Vingt-un Rosado Maia, criador e editor da Coleção Mossoroense. 

Vingt-un é visto como o mentor do projeto de construção de uma identidade para a 

cidade de Mossoró, pois sendo quem estava a frente da coleção desde 1949 até 2005, ano no 

qual faleceu, era o responsável por selecionar os textos que seriam publicados “e por meio do 

seu processo de seleção, indicava e apresentava os autores e os assuntos que deveriam ser 

lidos”10. Porem, não entendemos que as publicações da coleção estavam apenas a serviço de 

uma monumentalização de si. Elas envolvem algo muito maior, “pois, os livros editados e 

                                                           
8 ASSIS, Machado de. Os vermes/ In.: __________. Dom Casmurro. 2008, p. 46. 
9 ROSADO, Vingt-um. A formação cacimbos e o grupo Apodí (Nº 34, Série B) Mossoró: Coleção Mossoroense, 

1957. 
10 FERNANDES, Paula Rejane. Vingt-un Rosado: o “ajuntador de papéis”. Estudos Avançados, v. 24, n. 69, p. 

119, 2014 – 2015. 
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publicados pela coleção buscam produzir um sentido para a cidade de Mossoró, para Vingt-un 

e a[o grupo político da] família Rosado.”11. 

Depois de expor nossas visões sobre o Vingt-un, voltemos às plaquetas. Textos também 

desse período tratam de atividades econômicas e/ou obras de infraestrutura para a cidade de 

Mossoró. Uma em especial, Para a História da COMENSA12, monumentaliza13 tal 

acontecimento com o intuito de expandir seu impacto, que se acredita positivo, para toda essa 

região que viria a se tornar campo de influência da cidade, dando-nos a compreensão que “a 

elaboração da região se dá, no entanto, no plano cultural, mais do que no político.”14 

Porem, não se pode ser simplista e chegar a pensar que o poder político não tem grande 

influência nesse tipo de formação original, pois:  

 

A região não é uma unidade que contém uma diversidade, mas é produto de uma 

operação de homogeneização, que se dá na luta com as forças que dominam outros 

espaços regionais, por isso ela é aberta, móvel e atravessada por diferentes relações 

de poder. Suas fronteiras são móveis e o Estado pode ser chamado ou não a colaborar 

na sua sedimentação. O Estado é, na verdade, um campo de luta privilegiado para as 

disputas regionais. Ele não demarca os limites políticos-institucionais das regiões, 

mas pode vir a legitimar ou não estas demarcações que emergem nas lutas sociais.15 

 

Essas relações das disputas de poder que se dão no âmbito sociocultural são, assim, 

concretizadas pelo Estado. No caso da Coleção Mossoroense, essa relação com o Estado se 

torna mais íntima devido à proximidade que é criada com as instituições desse aparelho, por 

meio de autores que participam das publicações da coleção, e também exerceu funções no 

Estado. Essa relação se expõe na mesma plaqueta citada anteriormente, de Joaquim da Silveira 

Borges Filho, nela se identifica alguns discursos que narram às relações do setor publico com 

uma empresa privada, que durante algum tempo foi dirigida por membros da família Rosado16. 

Um ponto ao qual é importante destacar nesse recorte temporal da primeira década da 

Coleção o Mossoroense (1949 – 1959) é que, como vimos até aqui, já nesse período inicial ela 

se mostra com um projeto futuro, buscando formar suas próprias características dentro de si 

                                                           
11 Idem. p. 120. As questões que envolvem a relação direta de Vingt-un Rosado com a Coleção Mossoroense 

merecem discussões bastante aprofundadas que infelizmente não poderão ser desenvolvidas nesse trabalho, porém 

é possível acompanhar as análises sobre essa relação na produção da Paula Rejane Fernandes já referendada aqui 

e em outros trabalhos da autora. 
12 BORGES FILHO, Joaquim da Silveira. Para a História da COMEMSA (Nº42, Série B) Mossoró: Coleção 

Mossoroense, 1958. 
13 Para uma melhor compreensão do que se entende aqui por monumentalizarão de um acontecimento, individuo 

ou documento ver: LE GOFF, Jacques. Documento/monumento. In.: ___________ História e Memória – 1994, p. 

95 – 106. 
14 ALBUQUERQUE JÚNIOR. 1999, p. 35. 
15 ALBUQUERQUE JÚNIOR. 1999, p. 26. 
16 BORGES FILHO, Joaquim da Silveira. Para a História da COMEMSA (Nº42, Série B) Mossoró: Coleção 

Mossoroense, 1958. 
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mesma. Dentro dessa perspectiva de um projeto e uma formação, Raymond Willams esclarece 

que: 

 

(...) não se pode compreender um projeto intelectual ou artístico sem que também se 

compreenda sua formação; que a relação entre um projeto e uma formação é sempre 

decisiva; e que a ênfase dos Estudos Culturais está precisamente em seu compromisso 

com ambos, ao invés de especializar-se em um ou outro. Na verdade, os Estudos 

Culturais não estão preocupados com uma formação da qual algum projeto seja 

exemplo ilustrativo, nem com um projeto que esteja relacionado a uma formação 

entendida como o seu contexto ou passo de fundo. O Projeto e a formação, nesse 

sentido, são maneiras diferentes de materializar – modos diversos, então, de descrever 

o que é, de fato uma disposição comum de energia e direção.17 

 

Assim, quando analisamos a formação desse conjunto de textos, é necessário buscar 

qual o projeto que está envolvido nessa formação, encontrando a "disposição comum de energia 

e direção” e, assim como Dom Casmurro, se perguntar qual “a origem comum do oráculo pagão 

e do pensamento israelita”. Podemos usar como exemplo a plaqueta Façamos Outro Trinta de 

Setembro18, cuja autora, América Fernandes Rosado Maia19, esposa de Vingt-un, propõem um 

ato de pioneirismo, ao orientar a construção de uma Escola Modelo em Mossoró para 

proporcionar uma educação libertadora, descrevendo como deve ser seu funcionamento, 

organização, proposta e o objetivo. E ao nos depararmos mais a frente com a plaqueta de título 

A Serviço de Mossoró20, que contem informações, entre outras, das atividades realizadas pelo 

Poder Executivo no ano que se encerava, vemos que entre essas atividades está sendo descrita 

a materialização dessa escola modelo proposta anteriormente com as mesmas finalidades que 

foram expostas no seu projeto, concretiza-se assim sua formação.  

Para entendermos outra característica da sociedade mossoroense reforçada pelo 

conjunto de textos iniciais da coleção, podemos usar como exemplo a plaqueta O Culto de 

Baraúna 21, na qual seu autor transcreve relatos de um mossoroense que teria lutado e morrido 

em um batalha da Guerra do Paraguai, descrevendo sempre o quão ardo eram as batalhas e 

                                                           
17 WILLAMS. 2011, p. 117 – 172. 
18 MAIA, América Fernandes. Façamos outro trinta de Setembro (Nº 5, Série B.) Mossoró: Coleção 

Mossoroense, 1950. A data do titulo da plaqueta, além de ser um dia festiva na cidade, carrega uma identidade (da 

qual a Coleção tem grande influencia) de povo libertador, pioneiro e outros discursos que giram em torno dela. 
19 Assim como Vingt-un, América Maia merece uma analise mais aprofundada de sua relação com a Coleção e as 

ideias que estão sendo desenvolvidas neste trabalho, no entanto nossas limitações não permitem essa análise. 

Porém, a autora Paula Rejane Fernandes desenvolve algumas considerações importantes que envolvem a América 

Maia em trabalho já referendado aqui e em outros. 
20 MAIA, Jeronimo Vingt Rosado. A Serviço de Mossoró (Nº23, Série B). Mossoró: Coleção Mossoroense, 1955. 

A nomenclatura utilizada nessa plaquetas, que faz parte de uma série de plaquetas com formato de prestação de 

contas da prefeitura para com a população também faz parte de uma estratégia politica que desenvolve as figuras 

da família Rosado e seu grupo politico. Ver: FERNANDES, Paula Rejane. Vingt-un Rosado: o “ajuntador de 

papéis”. Estudos Avançados, v. 24, n. 69, 2014 – 2015. 
21 CAMARA, Adaucto da. O Culto de Baraúna (Nº 2, Série B). Mossoró: Coleção Mossoroense, 1949. 
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ressaltando sempre a valentia do soldado mossoroense, reforçando a ideia de uma cidade de 

homens destemidos (sic). Porém, o interessante nessa plaqueta é que não consegue se provar a 

participação do personagem descrito nessas batalhas, como o próprio autor reconhece: 

 

Cheguei a duvidar da existência do caboclo Baraúna. É com pesar que, após tantas 

canseiras e indagações, não apresento um documento que lhe ateste a passagem pela 

terra. Mas o melhor titulo, para confundir os incréus, é a idoneidade intelectual, a 

imensa responsabilidade do escritor notável que evocou o valor indomável do herói 

potiguar.22 

 

Ao ver que mesmo num texto onde o autor nos mostra que seus relatos não encontram 

respaldo em nada que lhes ateste veracidade, mas que mesmo assim devemos consumir seus 

discursos em nome de um herói potiguar (sic), podemos entender muito da relação que a 

sociedade mossoroense desenvolveu junto a esse conjunto de textos durante uma parte da sua 

história. 

O sociólogo Fernando Henrique Cardoso descreve em um artigo as contribuições dos 

livros de Gilberto Freyre, Sergio Buarque de Holanda e Caio Prado Junior na interpretação e 

invenção do Brasil e, guardando as devidas ressalvas, a descrição que ele faz da contribuição 

do Gilberto Freyre pode nos ajudar aqui: 

 

(...) Gilberto Freyre faz um mito que é o nosso mito. De alguma maneira propõe uma 

imagem que as pessoas gostariam que fosse verdadeira. Essa imagem, sendo mítica, 

deforma. (...) criou uma identidade que fez com que o leitor, ao lê-la, não a rejeitasse. 

Não se trata de um espelho horroroso, para mostrar uma cara que nós não gostaríamos 

de ter. Será um espelho narcisista, como o próprio autor, aliás, sempre foi. Quem o 

mirar achará que nossa cara é bela e gostosa de ser vista.23 

 

Assim, o que nos faz receber e reproduzir os mitos da sociedade mossoroense, da forma 

como fizemos com o mito da democracia racial, é esse espelho construído dentro da Coleção 

Mossoroense, que nos propõem imagens como a de “Cidade pioneira”, “Cidade Libertadora”, 

“Cidade da Resistência”, “Capital da Cultura” e outros que justamente por serem míticos, nos 

deformam. Talvez seja para manter essa deformação que os vermes que vêm roendo o ruído 

repetem a mesma cantilena. 

Agora, para ajudar a encerar, volto a Willams: 

 

O que acima de tudo aprendemos na análise histórica é o reconhecimento da atividade 

extensa e interpenetrante das formas artísticas e das relações sociais reais ou 

desejadas. Nunca se trata apenas de uma análise artística específica, embora muito da 

evidência torne-se acessível por tal procedimento, como também não se trata apenas 

                                                           
22 Idem. p, 12 – 13. 
23 CARDOSO, Fernando Henrique. Livros que inventaram o Brasil. Novos Estudos, n. 37, p. 25, novembro. 

1993. 
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de uma análise social generalizante, embora essa referência deva ser realizada de 

forma bastante empírica. Trata-se da descoberta continuada de formações genuínas 

que sejam simultaneamente formas artísticas e locais sociais, com toda a evidencia 

propriamente cultural de identificação e de apresentação local e de organização, e de 

intenção com os outros, movendo-se de modo tão claro em uma direção – as obras de 

fato – como em outra: a resposta específica à sociedade.24 

 

Desse modo, o estudo desses produtos culturais25 não podem se fechar em si mesmos, 

mas analisar essas práticas como uma produção intelectual que serviu a um grupo em uma 

determinada época, e que no avançar de uma dada temporalidade pode ter seus significados 

modificados, expandindo-se e assumindo novas formas e novas interpretações, mas tendo 

sempre um impacto específico na sociedade que lhe consome. 
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RESUMO: Este trabalho se destina em base de pesquisa meramente bibliográfica, visando 

conceitos teóricos, estando à margem de um projeto de pesquisa descrito “Conhecimento e 

autoformação: dialogia da vida e das idéias nos diários de Edgar Morin”, especificamente se 

tratando em buscar as idéias centrais do processo de formação do sujeito a transdisciplinaridade. 

Estes pontos observados se fazem presentes em todo contexto literário, fazendo parâmetro com 

conceitos similares, alguns autores se fazem presentes na composição de idéias, trazendo 

abordagem especifica, embora outros com diretrizes genéricas sobre o assunto. Neste labirinto 

arbustivo de uma abrangente literatura concretizou as idéias específicas de Patrick Paul, Edgar 

Morin entre outros. Contudo o pensamento descritivo aponta a natureza da complexidade, fazendo 

assim refletir “se toda consciência individual faz parte de uma consciência coletiva”. 
 

 

PALAVRAS-CHAVES: Processo de Formação, Consciência; Individual e Coletiva. 
 

INTRODUÇÃO 

 

            É para tanto que os diversos caminhos que percorra sempre encontrar meios de ultrapassar 

barreiras, o homem em todo o seu contexto histórico passou e passa por transformações de 

identidade, levando assim sempre a busca de pensamento complexo que possa quebrar paradigmas 

que afligem os interesses de um só homem ou de toda a humanidade. Acreditando que o fato 

primordial para interpretação é o surgimento de novas idéias se veio da capacidade intelectual do 

ser humano de produzir a consciência.  

             O termo consciência já é bem trabalhado no campo da filosofia, psicologia trazendo 

conceitos que é a capacidade de perceber a relação entre si e um ambiente. O prisma desta 

consciência despertou o ser humano a buscar respostas sobre a sua própria existência, bem como a 

interpretação de emoções vivenciadas até hoje. Em atrito constante entre a consciência e a 

interpretação do papel em nosso mundo, surge então o homem em processo da autoformação. 

 Um despertar para o processo de educação influencia concebido pelo meio social e familiar, como 

também decorrente dos movimentos culturais, concretizando a formação inicial e continuada.  

    Os diários “Íntimos” de Edgar Morin nos transportam a fazermos uma reflexão sobre os métodos 

de conclusão de suas afirmativas em discursos silenciosos, emotivos pela razão, chorar, rir, amar. 

                                                             
1 Orientador dessa pesquisa, Doutor em Ciências Sociais, Docente do Curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências 

Sociais – FAFIC, Campus Central – UERN, Coordenador do GECOM/UERN. E-mail: ailtonsiqueira@uol.com.br 
2 Bolsista PIBIC/CNPQ desse projeto, discente do Curso de Ciências Sociais, na habilitação de Licenciatura (5ª período) da 

Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus Central, UERN. Participante do Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo - 
GECOM/UERN, E-mail: limeiraj@hotmail.com 
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Buscaremos desdenhar o conceito de que a consciência individual faz parte de uma consciência 

coletiva, ressaltando quer os aspectos são conflitantes na formulação de um pensamento complexo.  

 

METODOLOGIA: 

De acordo com Edgar Morin, há uma diferença entre metodologia e método de pesquisa. A 

metodologia é um roteiro previamente traçado pelo pesquisador para tentar, diante do seu objeto, 

apreender as dimensões que atendem aos seus interesses. Portanto, a metodologia é um programa, 

um roteiro predeterminado. Baseado no sociólogo Émile Durkheim para quem os conceitos e a 

metodologia de uma pesquisa não podem ser definidos a priori e sim somente a posteriori ao 

conhecimento do seu objeto, Morin defende a noção de método enquanto estratégia. Este, por sua 

vez, diz respeito a um conjunto de estratégias que a pesquisador elabora para se aproximar e 

apreender a natureza de seu objeto de estudo. É o objeto que, de certa forma, mostra a melhor 

maneira de apreendê-lo. Nesse sentindo, essa pesquisa investe nessa concepção de método enquanto 

estratégia de pesquisa e conhecimento. De acordo com o conhecimento prévio do objeto aqui 

tomado para investigação, é possível apontar algumas estratégias iniciais para começar a pesquisa. 

Por se tratar de uma pesquisa teórica-reflexiva sobre o itinerário de um dos mais provocativos 

pensadores da contemporaneidade a partir de seus diários, será necessário, por parte do pesquisador, 

exercitar o método da escuta sensível no sentido de René Barbier. Essa escuta inscreve-se numa 

constelação de três outras escutas: a cientifica (rigor e fundamentação metodológica/teórica), a 

poética (leva em conta as dimensões subjetivas, imagísticas e criacionais), a filosófica (considera os 

valores presentes nas coisas e que atuam sobre o sujeito). Ela funciona como estratégia de 

percepção e compreensão que requer um trabalho do sujeito sobre si mesmo e em sua relação ao 

outro. Nas palavras de Barbier, a escuta sensível começa por não interpretar, por suspender 

qualquer juízo. Ela procura compreender por ‘empatia’, o excedente de sentido que existe na prática 

ou na situação de pesquisa. Ela aceita deixar-se surpreender pelo desconhecido que sem cessar 

anima a vida. A escuta sensível contribui para que o sujeito se livre de seus entulhos interiores para 

entender os objetos, os outros. Ela exige uma abertura do pesquisador diante de seu objeto (1998, p. 

168-199). Nessa pesquisa usamos ainda leituras e fichamentos de obras da ciência e de fichamentos 

específicos de cada um dos diários a partir das categorias centrais da pesquisa. 

 

COMPREENSÃO DA INTERROGAÇÃO  

 

Se é possível afirmar que “todo texto é autobiográfico” (Alves, 2013, p. 41), podemos, igualmente, 

afirmar que isso é muito mais pertinente quando se refere a escritura de diários. Podemos descrever 

que a germinação do pensamento complexo a respeito dos diários de Edgar Morin se veio baseados 
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nas referencias bibliográficas que o professor orientador me proporcionou com referencia da minha 

pesquisa. Sem duvida, diversas textualizações me firmaram para o propósito da dedução e o 

questionamento sobre os pensamentos de Edgar Morin. Já outras me fizeram a questionar sobre o 

meu próprio “Eu”. O filtro adotado para não cair na obscuridade da própria leitura se dava pelos 

momentos de pausa e caminhadas ao redor de todo o contexto dos próprios problemas de Edgar. O 

texto livre sem correção, sem polimento transfixa a pele integra da compreensão, “rompendo 

barreiras, o eu múltiplo, sempre montado a linha de encontro do subjetivo e o objetivo, e o eu-

ensaista, que o tempo todo mescla a busca da verdade à busca de uma moralidade, o exercício da 

meditação e observação, e a reflexão sobre a experiência pessoal ao conhecimento exterior” 

(2003) Este pensamento se tornou mais importante para compreender o paralelo da 

“descontinuidade- multiplicidade” que marca a constituição da subjetividade, da vida, das ideias do 

sujeito. Os diários de Edgar Morin possuem essa singularidade: são escrituras de si, escritos 

autobiográficos que reúnem fragmentos de si que tecem a singularidade de suas ideias, de sua vida e 

de seu ser. 
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A ESTRUTURA TERRITORIAL FUNDIÁRIA NO ENTORNO DA BARRAGEM DE PAU 

DOS FERROS-RN: OCUPAÇÃO ESPACIAL POR MORADIAS E 

BARES/RESTAURANTES. 

Alana Gandra Raulino de Carvalho1; Laecio da Cunha Oliveira2. 

 

RESUMO: Este artigo científico é resultado do trabalho de pesquisa PIBIC-UERN, cujo plano de 

trabalho teve como tema a importância do desenvolvimento das atividades de gestão 

empreendedora para a fixação de moradias próximas a barragem de Pau dos Ferros-RN. Cujo 

objetivo é analisar o contexto territorial deste espaço com o intuito de abordar questões relevantes 

sobre o território em âmbito social, econômico e simbólico nas relações entre moradores, 

empreendedores. A presente pesquisa de campo ocorreu no período de outubro a novembro de 

2014, para coletas dos dados foram utilizados dois formulários semi-estruturado com perguntas 

abertas e fechadas, sendo aplicados 77 formulários com os moradores, utilizando o critério do 

senso, ou seja, alternado entre as residências e 8 formulários com os bares/restaurantes nos finais de 

semana entre as 9:00 horas e 16:00 horas, sendo estes estabelecimentos localizados nas 

proximidades da barragem de Pau dos Ferros-RN. Nesta pesquisa, utilizamos a visão de Vergara 

(2007), por se tratar de uma pesquisa quanto aos fins, como sendo exploratória, pois visa conhecer, 

identificar e explorar as respostas aos formulários aplicados com os moradores e empreendedores. E 

descritiva, pois busca evidenciar o perfil e as características dos moradores e dos empreendedores. 

Já quanto aos meios, podemos observar na descrição deste artigo como sendo uma pesquisa de 

campo e bibliográfica, está última para dar sustentação teórica e científica aos recortes utilizados. 

No levantamento bibliográfico focando os principais conceitos de espaço, território e 

territorialidades e como se dar a ação do Estado-Nação dentro do território, além de conceitos de 

Milton Santos (2002) sobre espaço, pontos fixos e fluxos e circuitos da economia. Também, 

utilizados Haesbaert (2010) e Raffestin (1993) que discutem sobre o território e sua origem, como 

também as territorialidades existentes. Esta pesquisa é do tipo quanti-quali, para proporcionar 

melhor tabulação e análise dos dados coletados, cujas algumas respostas das perguntas abertas e 

fechadas, sendo feita uma análise de conteúdo e de discurso de alguns depoimentos. Concluímos, 

que a pesca é a principal atividade dos moradores, a maioria são do município de pau dos Ferros-

RN e estão residindo na barragem á mais de 20 anos, sendo alguns moradores empreendedores dos 

bares/restaurantes neste espaço geográfico. 

   

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ocupação espacial; Entorno territorial; Moradores; Barragem.      

                

 

                                                             

                                                             
1 Discente do Curso de Geografia, “Campus Avançado “Profª Maria Elisa de A. Maia” – CAMEAM, UERN. e-mail: 

alanagandra2009@hotmail.com. 2. Docente do Curso de Administração do “Campus Avançado “Profª Maria Elisa de A. Maia” – 
CAMEAM, UERN. e-mail: laecio.prof@gmail.com. 
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INTRODUÇÃO          

O Nordeste brasileiro é caracterizado por longas estiagens e um regime pluviométrico 

escasso e irregular com uma elevada evaporação, variabilidade espacial e temporal das chuvas e 

temperatura média anual elevada por possuir um clima tropical semi-árido, o que causa dificuldade 

e limitações para a captação e armazenamento de água. Diante de tal problema foram surgindo 

algumas políticas públicas voltadas à captação de recursos hídricos, sendo uma dessas medidas a 

construção de barragens como forma de facilitar os problemas causados pela má distribuição dos 

recursos hídricos e a escassez destes entre os brasileiros, principalmente na Região Nordeste. Nesse 

processo foi criado o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), responsável pela 

construção de açudes para irrigação e abastecimento de água de cidades..  

 Segundo o portal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2014), no Censo 

de 2010, o município de Pau dos Ferros-RN, possui uma população de 27.745 habitantes, está 

localizado na Mesorregião do Oeste Potiguar, beneficiando-se com a construção de uma barragem 

com capacidade de 55.840.110,00 m³ em 1967. Sob a responsabilidade de Elianto Pignataro 

encarregado-chefe do DNOCS na época. Sua finalidade seria o abastecimento humano, animal e 

hidro-agrícola, além do controle de cheias e para o lazer. Esta barragem passou a beneficiar 

municípios circunvizinhos como Rafael Fernandes, Água Nova e outros, com o abastecimento 

hídrico.  

O espaço do entorno da distinta barragem se tornou uma área de apropriação pelos grupos 

que ali se instalaram e dela retiram suas formas de subsistência através dos meios materiais 

disponíveis, tornando-se, conseqüentemente, palco de relações econômicas, sociais e simbólicas, o 

que transformaram a área em um território. Sendo uma posse de responsabilidade do Departamento 

Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), o entorno territorial é habitado mediante concessão 

para aqueles que desejam habitar a área e nela fazer uso dos seus recursos através da apropriação, 

dominação e controle. Não pode deixar de ressaltar a sua importância simbólica e de relações 

sociais para os mesmos. Esses aspectos constituem a territorialidade daquele espaço, pois o mesmo, 

como já citado, contém suas diferentes formas de organização tanto pelo Estado, quanto pelos seus 

membros ocupantes em moradias e bares/restaurantes.  

  Esse processo ocorrido ao longo do tempo deu uma nova configuração territorial 

para este espaço, pois causou processos migratórios e criou novas bases econômicas. Dessa forma, 

foi feito um levantamento teórico sobre território e territorialidade que se torna a base desse 

trabalho, assim como também um histórico de ocupação juntamente com os critérios que foram 

impostos logo após a construção da barragem e que prevalecem até os dias atuais e por fim destacar 
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quais as principais relações travadas na área.  Para isso foi necessário coletar dados e informações e 

manter diálogos com pessoas de mais vivência na área, além de algumas visitas as moradias e 

bares/restaurantes nas proximidades da barragem de Pau dos Ferros-RN. 

As relações de poder são colocadas de acordo com as características de cada sociedade, 

independente destas serem materiais ou imateriais, funcionais ou simbólicas. O território vai além e 

passa a ser visto como um espaço de investimentos econômicos, assim como centro de poder numa 

visão Ratzeliana. Diante disto, serão abordadas obras de Haesbaert de 2010 e 2011, como Regional 

Global: Dilemas da região e da regionalização na Geografia contemporânea, e ainda, O mito da 

desterritorialização: Do “fim dos territórios” à multiterritorialidade. A obra por uma Geografia do 

poder de Claude Raffestin (1993) também é utilizada para descrever sobre território e 

territorialidade. Por último tem Milton Santos em seu livro Territórios, territórios: Ensaios sobre o 

ordenamento territorial, no qual traz também Haesbaert (2011), entre outros autores, o que permitirá 

um maior aprofundamento sobre o tema. 

Os homens produzem o espaço e, conseqüentemente, o território, seja em uma grande ou 

pequena escala, como uma casa até uma estrutura comandada pelo Estado que compõe um macro-

território formado por estruturas e meios de comunicação. Dessa forma, Souza (2001, apud, Reis, 

2012, p.7) defende que não existe apenas um território se este estiver associado ao Estado Nacional 

ou a idéia de território nacional, pois o que o define são as relações de poder marcadas na 

delimitação do espaço.  

Dessa maneira, é por meio do controle e da organização da terra pelos indivíduos que a 

ocupam que o território é produzido, passando a ter um sentido de interdição e demarcação, com 

conotações inclusive jurídico/políticas. Mas não é somente isso, os traços simbólicos também 

influenciam, visto que o homem cria vínculos com o ambiente em que vive e isto está contido nas 

relações dos indivíduos com seus semelhantes e com o próprio espaço. Segundo Carneiro (2011), o 

uso do conceito circuito espacial da produção, isto é, o espaço de ação de uma determinada 

atividade humana nos leva a admitir a proeminência do território para o processo de produção em 

suas diferentes dimensões 

Estabelecendo-se além dessa definição materialista e considerando a relação simbólica do 

território, Haesbaert (2010, p.166) afirma que “o território pode ser concebido a partir da 

imbricação de múltiplas relações de poder, do poder mais material das relações econômico-políticas 

ao poder mais simbólico das relações de ordem mais estritamente cultural”. Assim, ele propõe que 

não se podem conceber territórios puramente funcionais, nem puramente simbólicos, sendo 

interessante trabalhar com a territorialidade, pois existe territorialidade sem território, mas não 

existe território sem uma territorialidade.  
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Segundo Raffestin (1993, p. 53) “o poder se manifesta por ocasião da relação. É um 

processo de troca ou de comunicação quando, na relação que se estabelece, os dois pólos fazem face 

um ao outro ou se confrontam”.  Esse poder na barragem de Pau dos Ferros se caracteriza de duas 

formas, tanto pela população que ali habita e pelos empreendedores que estabelecem formas de 

produção. Nesse caso, o poder do Estado não está disfarçado, pois as pessoas sabem que residem 

em uma área que pertence ao DNOCS, mas a atuação desse órgão pode não ser de forma tão intensa 

e muitas vezes ser burlado o seu poder sobre a área.   

No que cerne à territorialidade, Raffestin (1993) a defende como sendo as múltiplas formas 

de vivências territoriais de uma sociedade, onde são compartilhadas as relações existenciais ou 

produtivistas aqui descritas, ambas relações de poder, cujo objetivo proposto foi analisar o contexto 

territorial deste espaço com o intuito de abordar questões relevantes sobre o território em âmbito 

social, econômico e simbólico nas relações entre moradores, empreendedores no espaço nas 

proximidades da barragem de Pau dos Ferros-RN. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A presente pesquisa de campo ocorreu no período de outro a novembro de 2014, sendo 

aplicado 77 formulários com cada residência e 8 formulários com os gestores dos 

bares/restaurantes, sempre nos finais de semana entre as 9:00 horas e 16:00 horas, sendo estes 

estabelecimentos localizados nas proximidades da barragem de Pau dos Ferros-RN.  

Segundo Vergara (2007, p. 46), as pesquisas podem ser classificadas sobre “dois critérios 

básicos” que são “quanto aos fins, neste caso como exploratória, pois visa conhecer, identificar e 

explorar as respostas aos formulários aplicados com os moradores e empreendedores. novas 

oportunidades que possam incentivar o desenvolvimento do potencial empreendedor e descritiva, 

pois  busca evidenciar o perfil e as características dos moradores e dos empreendedores. e “quanto 

aos meios”, como podemos observar na descrição deste artigo como sendo uma pesquisa de campo 

e bibliográfica, está última para dar sustentação teórica e científica ao presente estudo.  

Para a elaboração da pesquisa foi necessário fazer um levantamento bibliográfico focando os 

principais conceitos de espaço, território e territorialidades e como se dar a ação do Estado dentro 

do território, além de conceitos de Milton Santos (2002) sobre espaço, fixos e fluxos e circuitos da 

economia, para assim tornar o trabalho mais pertinente. Sendo utilizados livros, dissertações e 

artigos na internet que dão um maior aprofundamento teórico ao assunto. Entre os autores utilizados 
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estão Haesbaert (2010) e Raffestin (1993) que discutem sobre o território e sua origem, como 

também as territorialidades existentes. Para coletas dos dados foi utilizado dois formulários semi-

estruturado com perguntas abertas e fechadas, sendo um para os moradores e outro para os 

empreendedores. Esta pesquisa é do tipo quanti-quali, para proporcionar melhor tabulação e análise 

dos dados coletados, cujas algumas respostas são analisadas por meio de análise de conteúdo e de 

discurso de alguns moradores, que são apresentadas a seguir nos resultados e discussões: 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

   

Ao analisarmos os dados e informações coletadas com a respectiva atividade mostra que 

existem diversas fontes de subsistência além do circuito superior e que servem de “escape” para 

aqueles que são submetidos aos interesses dos agentes deste. Isso é o que nos faz perceber que os 

desabrigados do circuito superior também desenvolvem atividades econômicas, mas que estas não 

estão baseadas em altos lucros de capital, mas, sim, em pequenos estoques de mercadorias e em 

preços flexíveis. Com isso, a população que participa desses negócios garantem sua sobrevivência e 

se contrapõem à racionalidade capitalista, logo que o circuito inferior só existe porque o circuito 

superior desemprega e cria as desigualdades sociais. Ademais pode-se perceber que existem outras 

atividades econômicas no entorno da barragem, assim como mostra o gráfico 01, onde 40% dos 

moradores se dedica à pesca, 16% pratica a agricultura, 9% corresponde aos bares/restaurantes, 4% 

à pecuária, apenas 1% à apicultura e 30% às demais atividades. Como se observa no: 

 

Gráfico 1-Principais atividades econômicas realizadas pelos moradores da barragem de Pau dos 

Ferros-RN 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

Por isso, Santos (2001) afirma que o espaço é um “conjunto de fixos e fluxos”, os elementos 

fixos seriam aqueles construídos, como por exemplo estradas, pontes, barragens e etc. Os fluxos, 

por sua vez, seriam os movimentos condicionados pelas ações. Assim sendo, existe uma interação 

entre os fixos e fluxos que constroem e reconstroem o espaço.  

Dessa forma, Souza (2001, apud, REIS, 2012, p.7), defende que não existe apenas um 

território se este estiver associado ao Estado Nacional ou a idéia de território nacional, pois o que o 

definem são as relações de poder marcadas na delimitação do espaço. Aliás, o poder que é tão 

discutido desde Ratzel com o seu conceito de território, foi subsídio para a Geografia brasileira 

passar também a discuti-lo. Estado não faz uso imediato de um território dominado, é porque está 

planejando alguma estratégia futura para o seu uso, o que transforma o território em um trunfo para 

o Estado, isto é, o palco para as relações de poder.  

Milton Santos por sua vez apresenta uma análise materialista dialética trazendo uma 

descrição sobre os fatores constituintes da configuração territorial. Segundo Santos (1988, apud, 

Saquet, 2007, p. 91): 

  

A configuração territorial é formada pela constelação de recursos 

naturais, lagos, rios, planícies, montanhas, florestas e também de 

recursos criados: estradas de ferro e de rodagem, condutos de toda 
ordem, barragens, açudes, cidades, o que for. É esse conjunto de 

todas as coisas arranjadas em sistema que forma a configuração 

territorial cuja realidade e extensão se confundem com o próprio 

território de um país. 
 

 A construção de uma barragem implica na construção de um território, de uma 

reterritorialização ou desterritorialização, pois tende a manter e recriar grupos no seu entorno ou 

retirá-los. A barragem de Pau dos Ferros que aqui é o objeto de estudo, quando foi construída, 

causou a reconstrução de um território, na medida em que atraiu novos moradores em busca de 

sobrevivência através dos recursos que a mesma proporciona como a água, o peixe, pecuária e 

outras atividades econômicas.  

Assim estas pessoas que fazem uso dos recursos mantêm relações simbólicas neste espaço 

que envolve a barragem, transformando-a em um território. O gráfico 02 mostra que 40% dos 

moradores já residiam na área ou moravam na cidade de Pau dos Ferros, 22% migraram de Catolé do 

Rocha e Cajazeiras e 38% vieram de outras cidades, inclusive do Estado da Paraíba e Ceará. Isso 

deixa claro, que a construção da barragem não causou um processo de desterritorialização, mas, 
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sim, manteve a sua população no entorno, além de ter atraído novos fluxos migratórios e causado 

novas territorializações. 

 

Gráfico 2 - Origem dos moradores da barragem de Pau dos Ferros-RN 

            

Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

Entende-se que o território é formado por diferentes componentes que propiciam sua 

reconfiguração e serve como espaço de ocupação, apropriação e controle para os grupos sociais que 

nele desenvolvem suas territorialidades, o diferenciando de outros espaços, pois acontece uma ação 

de exclusividade e compartimentação na interação entre os homens. Mas este ainda é dominado 

pelo Estado que exerce influência na sua formação, pois como afirma Pellegrini (PELLEGRINI, 

1974, apud, SAQUET, 2007, p.23), “o território é constituído histórica e socialmente (humanizado); 

é transformado por órgãos do poder público, como o Estado (estradas, edifícios...) e por indivíduos 

ou grupos sociais”. 

 Já Sack (1986, apud SANTOS, 2009) afirma que a territorialidade é um comportamento 

humano espacial. Fica evidente que o autor a considera uma estratégia humana para fazer uso do 

espaço desde um âmbito local até o global, pois o território é um local dominado e organizado 

politicamente, onde as formas de acesso aos seus recursos vão ser controladas por estas estratégias. 

As formas de territorialidade existentes no entorno da barragem supracitada podem se 

diferenciar, mas ambas são marcadas pelo poder, seja ele econômico, político ou simbólico, pois 

segundo Soja (1971, apud Santos, 2009, p. 02), a territorialidade é 

  

Um fenômeno comportamental associado com a organização do espaço em esferas 

de influência ou de territórios claramente demarcados, considerados distintos e 
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exclusivos, ao menos parcialmente, por seus ocupantes ou por agentes outros que 

assim os definam. 

 

Ademais, o histórico de ocupação fundiária de uma área revela detalhes que permitem 

entender porque um território se encontra com determinadas características nesse processo e os 

grupos que o ocuparam. Segundo Carneiro (2011), o uso do conceito circuito espacial da produção, 

isto é, o espaço de ação de uma determinada atividade humana nos leva a admitir a proeminência do 

território para o processo de produção como as dos bares/restaurantes em suas diferentes dimensões 

dentro do espaço na barragem de Pau dos Ferros-RN. 

  

Histórico de ocupação fundiária 

 

O território onde fora construída a barragem de Pau dos Ferros contém uma 

representatividade multidimensional de apropriação para os seus grupos ocupantes. Traçando-se um 

histórico de ocupação, é possível perceber que na década de 1950 no local antes da construção da 

respectiva barragem existia um sistema de minifúndio, onde várias pessoas detinham terras e nelas 

praticavam a agricultura de subsistência, como fica claro na fala de um antigo morador, aqui 

identificado como Entrevistado 01, de 78 anos, residente no sítio Tapera há 36 anos, que conhece a 

área desde antes da construção da barragem. O Entrevistado 01 relata que as formas de uso do 

território eram dadas através de práticas agrícolas de subsistência, segundo ele: “Nós trabalhávamos 

plantando algodão, na roça de milho”.  

No início não houve um controle para a divisão de terras, aí ficando a explicação para a 

desigual distribuição de terras para os locais. Ainda segundo o Entrevistado 01: “A gente chegava 

aqui e depois é que a gente cercava, fazendo um quintal pra trabalhar. Isso aqui é uma posse”. 

Nesse relato entende-se que o sistema de ocupação existente era dado através de “posseiros”, onde 

não há a legalização fundiária da propriedade pelo Estado.  

A construção da barragem foi um marco importante para a população que já vivia na área, e 

algumas famílias de pescadores e agricultores que foram em seu entorno habitar ao longo das 

décadas seguintes. Ela serve também para o abastecimento hídrico, porém, a pesca se tornou a 

principal fonte de renda para muitas famílias. Assim é mostrado no relato do Entrevistado 02, de 45 

anos, pescador que veio morar na área para desenvolver a atividade pesqueira. Segundo ele: “eu 

comecei a pescar aqui, dava muito peixe. Nesse tempo era muito bom”. Ainda é possível identificar 

no seu relato a narração sobre as diversas pessoas que migraram assim como ele: “ali do outro lado 

da barragem tinha uns barracos que tinha muita gente de fora, que eram pescadores da Paraíba, mas 

hoje já estão indo embora”. É possível perceber no relato do Entrevistado 02 que quando a 
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barragem dispõe de um bom potencial hídrico, as famílias tendem a permanecer no seu entorno, 

entretanto quando a quantidade de água diminui com á seca, os seus moradores buscam novos 

lugares para trabalhar e morar.  

Para as famílias originárias de Pau dos Ferros-RN e que já habitavam a área, como é o caso 

de muitas pessoas que moram no local desde quando nasceram. O gráfico 03 explica bem essa 

situação, pois mostra que 66% das pessoas já moram na área há mais de vinte anos, enquanto 34% 

mora no que corresponde a um espaço de tempo entre 5 e 20 anos. 

 

Gráfico 3-Tempo de residência dos habitantes da barragem de Pau dos Ferros-RN 

                 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

Podemos traçar um perfil dos moradores os separando entre as pessoas que moram na área 

há muito tempo e se encontram aposentadas ou praticam a agricultura, aqueles que possuem 

atividades empreendedoras como bares/restaurantes e também alguns que praticam a pecuária ou a 

apicultura em menor número. Outra parte trabalha em outras atividades que exercem na zona 

urbana da cidade. Já os pescadores que aproveitam os seus recursos quando existe bom potencial 

hídrico e por fim existem alguns que vem ao local apenas para passar finais de semana, estes são 

empresários e famílias composses, que possuem chácaras na área e tem o território apenas como 

forma de lazer. . 

A área tem ainda uma importante característica territorial, a demarcação que se dá através de 

cercas, onde os “posseiros” colocaram-nas ao redor de suas casas e de seus respectivos terrenos, 

dividindo sua parte das demais. Isto nos remete não apenas uma questão prática, mas também de 

simbolismo. É o apego, a vinculação com o território, demonstra que se sentem donos daquela terra 
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mesmo esta sendo do Estado-Nação. Também chama atenção o fato de que, mesmo em períodos de 

longas estiagens, onde as casas ficam temporariamente abandonadas, a posse da terra é dada como 

uma permanência das pertenças que ali se estabeleceram. 

  

Critérios de ocupação fundiária no entorno da barragem 

 

Para a construção da barragem de Pau dos Ferros-RN, por ser na época uma área privada 

que passou a ser de domínio público, e seus antigos proprietários tiveram que ser reapropriados 

após a construção da barragem, no entanto, com critérios distintos para este tipo de apropriação, 

pois áreas de propriedade do Estado-Nação tem alguns critérios para serem ocupadas, tanto em 

relação ao acesso às moradias, quanto ao uso da terra através de diferentes tipos de concessão ou 

venda. Sendo um elemento de construção do Estado, uma barragem fica sob sua posse e as áreas 

que a circundam passam a ter critérios para serem ocupadas. No caso da barragem em estudo, 

verificou-se que os critérios são poucos.  

O período posterior a construção da barragem é marcado por divisões aleatórias com pouca 

fiscalização, em formas de negociação não tão claras gerando acúmulos de maior propriedade para 

quem tem mais poderes, com isto ocorreu um processo de desigualdade fundiária, tendo uma única 

pessoa chega a possuir mais de 200 hectares no entorno territorial, segundo o órgão responsável, o 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). Os proprietários das terras foram 

indenizados antes da construção e ao longo das décadas os seus descendentes estão habitando as 

terras próximas a barragem. 

 As taxas de ocupação só foram estabelecidas no ano 2000 quando foram feitos contratos que 

estipulavam uma quantia de R$ 2,65 por hectare anual para os moradores e outra taxa que varia de 

R$ 60,00 a R$ 500,00 mensais por área para os estabelecimentos comerciais. No entanto, essa taxa 

para os moradores está paralisada após a contestação de um procurador que a considerava um valor 

irrisório e após isto já somam 3 anos sem contrato, porém a mesma pode voltar a funcionar a 

qualquer momento com o mesmo valor e/ou sofrer reajuste mesmo estando em vigor.  

Ademais, para um particular vender sua área a outro, o DNOCS não tem participação na 

negociação, desde que o comprador se dirija até o órgão responsável e realize a legalização, do 

contrário fica morando de forma ilegal, já que a área é de propriedade do Estado.  

 

Relações simbólicas, de conflito e poder existentes na área 
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Um território pode ser evidenciado não apenas por relações materiais ou produtivistas, mas 

também simbólicas quando prevalecem sentimentos de pertencimento e identidade. Isso é comum 

em áreas rurais onde as relações se dão mais intensamente e as pessoas se conhecem pelo nome ou 

mantém laços de parentesco. São criadas raízes, onde as pessoas se identificam com o território em 

que nasceram, moram, praticam um trabalho e possuem familiares ou amigos. (CLAVAL, 2008) 

O entorno territorial da barragem de Pau dos Ferros foi formado pelos diversos indivíduos 

que a ocupam e pelo Estado que possui sua jurisdição, isto porque antes da construção da respectiva 

barragem já existiam pessoas morando na área e depois da construção houve um aumento 

populacional gerando vilas de moradores, bem como, bares e restaurantes. 

 Segundo os moradores que estão na área há muitos anos e não desejam se retirar para outro 

local. Conforme o relato da entrevistada 04, de 76 anos, aposentada residente na área desde antes da 

construção retrata esse quadro: “Não pretendo me mudar, minha família mora aqui do lado de casa, 

essas casas aqui são todas dos meus filhos”.  

Neste espaço estabelecem-se conflitos que não deixam de existir em qualquer território, 

dada a sua natureza de constantes lutas travadas no cotidiano. Atualmente esse conflito não ocorre 

da mesma forma por já ter havido um enraizamento de apropriações. Tal percepção fica clara no 

relato do Entrevistado 05, de 46 anos: “Essa área aqui da barragem não é dos pobres, não, é dos 

ricos”.  O que mostra uma desigualdade social quando verificam que a água que para muitos 

significa sobrevivência, para outros significa apenas lazer.  

Por último temos mais um caso de conflito verificado na área, desta vez entre uma 

empreendedora e o poder público municipal, o que ficou claro através do diálogo com a 

entrevistada 05, de 66 anos, dona do estabelecimento 01, localizado no Sítio Barragem. Essa conta 

que no ano de 2002 foi convidada para participar de uma seleção para administrar um 

empreendimento que estava em construção com parceria entre a Secretaria de Turismo, a Prefeitura 

Municipal de Pau dos Ferros e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). A 

entrevistada ganhou a licitação e firmou um contrato de 10 anos e logo após a inauguração do 

estabelecimento no dia 04 de setembro de 2003 começou a investir no local que até então só tinha 

uma parte da infra-estrutura e que fez investimentos de melhorias. 

Diante destes diálogos, se torna importante ressaltar que a barragem não é vista com 

interesses apenas pelos habitantes locais e nem pelo Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas (DNOCS), mas o bem da natureza e que deve ser útil para todas as populações. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Após a descrição dos principais recortes teóricos dos autores que serviram de base de 

sustentação do presente estudo em forma de artigo ao qual discutimos e apresentamos as principais 

atividades econômicas realizadas pelos moradores da barragem de Pau dos Ferros-RN. Em seguida 

abordamos as relações de território e territorialidade desde a origem dos moradores em torno da 

barragem, destacando as territorialidades estabelecidas durante várias décadas, a medida que ficam 

comprometidas ao passo que muitas casas e terrenos ficam desocupados por meses ou anos.  

Esta é uma questão que merece atenção, pois como já mencionado a construção desta 

barragem até os dias atuais, pode causar uma territorialização, desterritorialização ou 

reterritorialização. Neste caso a barragem agregou grupos de pessoas, desde moradores e 

empreendedores, que residem no seu espaço geográfico e desenvolvem ali suas atividades de 

subsistência e econômica de produção pelos pontos fixos e fluxos ali existentes.  

Por fim, concluímos que os objetivos propostos deste artigo em mostrar parte da realidade 

das relações no espaço, territorialidade e os conflitos e simbolismos em torno da margem da 

barragem de Pau dos Ferros-RN, trazem a necessidade de continuação dos estudos dentro desta 

temática, onde desde já proponho como solução, reuniões mensais coordenadas pelos órgãos das 

diversas esferas do governo e discutidas com os moradores e empreendedores para juntos buscarem 

a união de esforços que permita aos nativos na região melhorias da ocupação do espaço, meios de 

produção mais eficientes e uso racional das águas quando algum dia retornarem a este reservatório. 
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RESUMO:  

A importância da educação seja ela básica ou superior sempre exerceu importantes papéis nas 

mais diversas esferas da sociedade. Com o aparecimento das primeiras universidades foi 

observado que tais instituições não somente tinham essa dimensão educadora, mas também 

exerciam grandes influências nas discussões políticas, de cunho social além de influenciar 

economicamente grande parte das cidades onde elas se localizavam já no século XI. 

Atualmente pode ser constatado que um campus universitário dentro de uma cidade dinamiza, 

e muito, as suas estruturas comerciais à medida que atrai indivíduos de outras cidades e até 

mesmo unidades federativas, especialmente quando essas unidades são implantadas em 

cidades médias. Sendo assim, a presente pesquisa analisa os impactos e as influências que a 

expansão do ensino superior público trouxe para o setor imobiliário da cidade de Pau dos 

Ferros-RN. A pesquisa constatou que o setor imobiliário sofreu grandes modificações no que 

diz respeito a valorização dos imóveis principalmente nos bairros próximos ou onde se 

localizam essas universidades e que a previsão para as empresas é que esse aquecimento 

continue ainda por alguns anos, à medida que as novas IES se consolidam.   

 

PALAVRAS – CHAVE: Cidade Média. Universidade. Pau dos Ferros. Imobiliárias.  

 

INTRODUÇÃO  

 

Desde que o homem passou a modificar a natureza e se auto modificar, o papel da 

educação sempre exerceu grande influência ainda nas sociedades primitivas. Educação essa 

que não possuía nas suas estruturas respaldos epistemológicos, no entanto se fundamentavam 

em costumes socialmente elaborados pelos moldes religiosos ou por códigos morais que eram 

hereditariamente repassados. Se for observado com cuidado podem ser encontrados em 

registros antigos das primeiras grandes civilizações momentos em que as crianças eram 

instruídas a praticarem as leis dos seus deuses como sendo um princípio educacional para 

aquela nação.  
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Desde a pré-história humana são encontrados indícios da presença da 

educação nos jovens, seja nas sociedades primitivas selvagens e de povos 

bárbaros, seja nas sociedades mais evoluídas – como as civilizações 

agrícolas. Entretanto, ainda não havia o reconhecimento consciente desta 

prática educativa, apenas uma tênue diferença entre classe docente e 

discente. [...] Em cada momento histórico, a educação exerceu um papel 

(r)evolutivo. O mundo antigo, por exemplo, promoveu a fixação de papéis 

sexuais e sociais, mas principalmente, com o incremento dos locais de 

aprendizagem. (BOHRER et. al., 2008, p. 2) 

 

Durante a Idade Média – também conhecida como idade das trevas – que 

compreendeu entre o século V à metade do século XV a educação, apesar de ser controlada 

pela Igreja, também teve o seu espaço e o significativo poder de moldar as condições sociais 

da época. Um exemplo disso é que foi durante esse período que surgiram as universidades. 

Em todos os casos a educação sempre foi relevante e sempre dinamizou sociedades desde a 

perspectiva subjetiva à objetiva, desde princípios morais e sociais aos princípios políticos e 

econômicos. 

As primeiras universidades do mundo surgiram na Europa, mais precisamente nas 

cidades de Bolonha e Paris. A universidade de Paris serviu como modelo para as outras 

escolas de ensino superior tendo por fundamento os regulamentos da Igreja. Os locais de 

funcionamento eram nos estabelecimentos religiosos como mosteiros e igrejas.  

Bolonha e Paris foram as primeiras universidades na Europa. Bolonha, a 

mais antiga, datada de 1088, caracterizada como a universidade dos 

estudantes por sua organização como nações. A de Paris, a mais importante, 

criada no século XII, serviu de modelo para outras instituições, oficializada 

em 1200, implantada dentro dos estabelecimentos religiosos, igrejas ou 

mosteiros, sendo submetida aos regulamentos e disciplinas da Igreja. 

(BOHRER et al, 2008, p. 2-3) 

 

Embora as primeiras universidades estivessem sobre a soberania eclesiástica da isso 

não impedia a influência acadêmica sobre discussões de interesses sociais da época como 

política e temas de cunho teológico. Os debates não alcançavam outros horizontes devido a 

reduzida oferta de licenciaturas que eram disponibilizadas na época. De acordo com alguns 

estudiosos as únicas faculdades eram geralmente Artes, Teologia, Decretos e Medicina. A 

despeito disso, a universidade de Bolonha, por exemplo, seguia outros moldes para poder 

atender as necessidades municipais.  

De acordo com Bohrer et. al. (2008), enquanto as universidades de Paris e Bolonha se 

rendiam as cobranças e ao poder eclesiástico as instituições que surgiam na Itália, devido às 
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origens seculares, exalavam um padrão que, para a época, parecia ser subversivo à medida 

que era motivada pelos anseios da burguesia urbana e se afastavam dos interesses 

eclesiásticos. Por esta razão a faculdade predominante era o direito. 

Com o passar dos séculos, e depois da descoberta do novo mundo, para ser mais 

preciso, no início do século XVI, “o sistema universitário espanhol foi trazido para a América 

Latina, com a criação de universidades no México, Guatemala, Peru, Cuba, Chile, Argentina, 

etc.” (BOHRER et .all, 2008).  

 Nesse período o modelo francês, que lançou suas bases sobre as ordens eclesiásticas, 

exercia muita influência em Portugal e na Espanha. E já como foram esses países que 

colonizaram o Novo-Mundo, o modelo francês também foi adotado pelas universidades 

Latino-Americanas. Seguindo esse viés o ensino oferecido pelas universidades latino-

americanas tinha como destino a elite desses países. 

 O Brasil entra para a história da civilização ocidental cristã no século XVI com o 

advento dos colonizadores portugueses e com respeito a construção do caminho da educação a 

sociedade brasileira alguns estudiosos fazem questão de mencionarem três principais fases 

que configuraram os períodos colonial, monárquico e republicano respectivamente. No 

período colonial, por exemplo, o ensino as primeiras letras tinham como objetivo fornecer as 

condições necessárias para o ensino da catequese e também para a formação ou imposição dos 

costumes originários da Europa. 

 No período monárquico pode-se observar uma evolução das configurações de ensino 

como o estabelecimento do ensino primário, o curso secundário regular e finalmente a escola 

superior. Na última fase, ou período republicano, alguns estudiosos dizem que as leis que 

regiam a educação foram apenas modificadas sem nenhuma modificação da realidade, o que 

mostra o pouco envolvimento das escolas superiores com a sociedade das épocas passadas.  

No período colonial, o ensino das principais letras tinha a função de criar 

condições necessárias à catequese e à imposição dos costumes europeus; no 

período monárquico foi estabelecido, legalmente, o ensino primário, o curso 

secundário regular e a escola superior; e no período republicano as leis de 

educação foram modificadas ao invés de modificar a realidade. (BOHRER 

et. all, 2008, p. 6) 

 

A principal responsável pela educação no Brasil por mais de dois séculos foi a 

chamada Companhia de Jesus que tinha como principal meta a difusão e a conservação da fé 
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cristã. Isso se devia ao fato – que já foi abordado anteriormente – de que as unidades de 

ensino latino-americanas tinham adotado as tradições francesas onde o ensino deveria 

obedecer às ordens eclesiásticas e somente para esse fim deveria ser exercido. Mais tarde os 

padres jesuítas – os responsáveis pela educação dos povos – foram expulsos do Brasil por se 

oporem ao controle do governo português. Após as reformas feitas pelo Marquês de Pombal 

as escolas passaram a substituir gradualmente os interesses da fé pelos interesses do Estado. A 

partir daí vem à luz os primeiros benefícios que as unidades de ensino ofereciam à uma 

camada social, que por sua vez beneficiava a sociedade como um todo. 

 Com respeito ao ensino superior propriamente dito, as alterações mais significativas 

que ocorreram nesse âmbito só foram observadas em 1808 com o advento da família real. 

Estudiosos informam que nessa época Dom João VI veio para a sede do reino Português – que 

nesse período se localizava no Rio de Janeiro – e instituiu uma série de cursos de nível médio 

e superior, além de cursos militares. A principal preocupação da Família Real ao fazer essas 

modificações era a de formar as elites dirigentes do país. Sendo assim, nos diz BOHRER et al 

(p. 7), os graus de ensino secundário e superior passaram a exercer um papel privilegiado. 

Nesse interim pode ser observada a cooperação que essas instituições de ensino ofereciam não 

só às forças estatais mais também à sociedade como um todo a partir do momento em que 

uma elite intelectual se desenvolve em um país recém-independente.  

 Entretanto, as mudanças foram mais intensas a partir de 1930, quando a educação 

superior sofreu várias e benéficas alterações que levaram, consequente, “à criação e ao 

funcionamento das universidades brasileiras”, afirma BOHRER et al (p. 7). Além de cooperar 

com a capacitação a universidade pode ser vista por outros aspectos como a fomentação a 

pesquisa científica que, por sua vez, contribui para a popularidade universitária e também com 

ganhos sociais como a melhoria do bem-estar social, pois uma das vertentes do acervo de 

conhecimento científico segue essa vereda. Nessas condições a universidade passa a ser 

motivo de discussão política e alimenta uma sedenta esperança de transformações de quadros 

socioeconômicos em todos os países.  

 Outros olhares que podem ser lançados sobre as funções e modificações universitárias 

estão relacionados com o papel empreendedor da instituição uma vez que esse 

empreendimento é resultado de políticas locais. Diferentemente da era industrial, onde a 

universidade servia como fábrica de mão de obra à medida que fornecia pessoal qualificado 

para as instalações fabris, a instituição do ensino superior do século XXI está cada vez mais 

procurando montar as suas tendas no espaço social não apenas como coadjuvante e sim como 
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protagonista. Nessa direção, o mergulho na pesquisa cientifica tem sido uma opção que tem se 

mostrado proveitosa e colaboradora. 

 Tais fenômenos estão ligados a uma chamada “segunda revolução acadêmica” que faz 

com que a universidade desempenhe um novo papel na sociedade emergente que não seja 

apenas o oferecimento do conhecimento acadêmico, pois o que caracteriza a “segunda 

revolução acadêmica” é o acréscimo da função de desenvolvimento socioeconômico e social 

na atuação das universidades.  

 Nesse sentido a “universidade empreendedora” não percorre somente os caminhos do 

ensino, mas também desenvolve veredas para a pesquisa e procura rotas para o serviço dentro 

da sociedade contemporânea.  

Acadêmicos desempenham o papel de agregar valor as empresas e este 

processo de aprendizagem melhora a qualidade da educação e o foco da 

pesquisa. É um processo contínuo e fundamental de aquisição, codificação, 

divulgação e criação de conhecimento. (FERREIRA; LEOPOLDI, 2013, p. 

63)  

 

No Brasil do primeiro quartel do século XX, por exemplo, a principal preocupação da 

instituição universitária era com o ensino. No entanto a partir de 1990 um novo molde de 

desenvolvimento econômico passou a fomentar a eficiência e a inovação com a função de 

melhorar a competitividade das unidades de produção. A partir de então um incipiente 

relacionamento entre as universidades e as empresas passou a se desenvolver com destaque 

para serviços de cunho tecnológico, projetos de pesquisa em conjunto com as empresas, etc. 

(FERREIRA; LEOPOLDI, p. 63). Não se deve ocultar que esse fenômeno anteriormente 

citado se deve ao desenvolvimento dos programas de pós-graduação adotados pelo país. Com 

respeito aos novos desafios que devem ser enfrentados pela universidade Ferreira e Leopoldi 

(2013) afirmam que a universidade tem nesse novo momento o papel de levar para o meio 

social os conhecimentos adquiridos nas pesquisas e transforma-los em desenvolvimento 

socioeconômico que por sua vez produz maior riqueza e bem-estar para a sociedade nacional. 

A despeito dessas transformações que podem ser diretas pelas vias da população 

intelectual e da nova configuração e motivações dessa instituição formada dentro dos espaços 

sociais, as instalações de Campi universitários também viabilizam uma forte influência em 

grandes e pequenos territórios. Com a construção de um Campus, por exemplo, pode-se 

observar em primeira mão uma necessidade social daquele espaço para a realização de 

atividades acadêmicas que, de imediato, atende aos anseios de uma determinada região. Em 
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segundo lugar as oportunidades de emprego direcionadas à edificação da unidade universitária 

dinamiza de forma observável o setor da construção civil da região possibilitando uma nova 

movimentação no fluxo circular de renda. 

Sanfeliu (2011) destaca que muitas das novas universidades foram implantadas em 

cidades médias atendendo a um duplo processo: por um lado a necessária descentralização em 

virtude do aumento de estudantes universitários e a notável saturação de alunos nos grandes 

centros, e, por outro lado, o interesse da sociedade e instituições locais em obter centros de 

estudos superiores. Para ela, “la enseñanza superior se convertía así, em um servicio de 

proximidade” (2011, p. 1). A autora destaca ainda que além dos efeitos econômicos, 

tecnológicos e empresariais, a universidade em sua localização física imprime mudanças 

espaciais na estrutura urbana.  

Dantas e Clementino (2014) apontaram alguns impactos da expansão do Campus da 

UERN para a dinâmica urbana de Pau dos Ferros, para as autoras, essa nova realidade 

acentuou a procura por moradias e fez com que os preços dos alugueis superassem os índices 

inflacionários, bem como aumentou a procura nos hotéis e pousadas da cidade, uma vez que 

alguns profissionais optaram pelo retorno semanal ao seu município de origem.  

Além da expansão dos cursos na UERN, tivemos também, em Pau dos Ferros, a 

implantação de um Campus do IFRN, em 2009, e a recente implantação de um Campus da 

UFERSA, em 2012, o que certamente tem contribuído para dinamizar a economia da cidade, 

em especial os setores ligados à construção civil e à ao setor imobiliário. Nesta perspectiva, 

este artigo tem como objetivo identificar as principais modificações na dinâmica imobiliária 

de Pau dos Ferros, em especial nos bairros que se localizam nas proximidades dos Campi da 

UERN, do IFRN e da UFERSA. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Para a realização do presente trabalho além da pesquisa bibliográfica sobre a 

universidade e sua atuação regional, foi realizada de uma pesquisa de campo a partir de uma 

entrevista estruturada junto às imobiliárias que hoje atuam nesse nicho de mercado na cidade 

de Pau dos Ferros-RN.  
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O universo da pesquisa foram as imobiliárias da cidade de Pau dos Ferros, e, como 

unidade de pesquisa, foi considerado os imóveis com os quais tais empresas trabalham. Sendo 

assim a abordagem quantitativa em três períodos – antes de 2010, em 2010 e 2015 – foi de 

fundamental relevância para que no presente trabalho fosse possível expor as percentagens 

referentes a flutuação na quantidade de imóveis e as flutuações dos preços.  

A aplicação da entrevista ocorreu no mês de agosto, mais precisamente no dia 

11/08/2015, durante o período diurno, e foram diretamente destinadas às imobiliárias 

localizadas no centro da cidade. 

Quanto a peculiaridade da pesquisa, esta se caracteriza por ser um Levantamento 

amostral que, segundo Gil (2000, p. 58) “caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas 

[...] acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obter as 

conclusões correspondentes aos dados coletados”.  

Finalmente, as informações quantitativas obtidas na entrevista foram tabuladas e 

organizadas em planilha do Excel, a partir do qual foram selecionadas e extraídas algumas 

variáveis e, a seguir, convertidas em gráficos para serem analisadas conforme os objetivos do 

presente trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

O advento das novas IES – Instituições de Ensino Superior – contribuiu com o 

aquecimento das relações mercantis no setor imobiliário o que, por sua vez, fez com que 

muitos proprietários de imóveis buscassem mediadores para essa negociação – as 

imobiliárias. Tal dinâmica no setor se apresenta de várias maneiras como desde a flutuação de 

preços a elevações causadas nos níveis de negociações feitas por ano, como locação e venda 

de imóveis. 

Na pesquisa realizada no setor imobiliário que teve por base os questionários 

apresentados nas entrevistas, foram abordadas duas imobiliárias que serão aqui apresentadas 

como Imobiliária A e Imobiliária B. Ambas compartilham entre esse nicho de mercado que 

nos últimos anos tem desfrutado de uma valorização condicionada pelo advento dessas novas 

universidades. Apesar de já existir um Campus da UERN (Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte) na cidade de Pau dos Ferros-RN, a chegada de mais duas universidades 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 998



como o IFRN e a UFERSA deram continuidade ao impulso imobiliário que já tinha sido dado 

pela primeira.  

Com respeito às imobiliárias em si puderam ser constatadas que, apesar de haver mais 

uma além das duas entrevistadas, são exatamente essas duas que exercem maiores influências 

dentro da cidade e, como consequência, essas repartições passam a ser as mais procuradas por 

clientes que são naturais de outros municípios ou até mesmo estados. Contudo não é à toa que 

essas sejam as mais procuradas. A pesquisa mostra que devido o tempo de existência dessas 

duas lojas (Imobiliária A 12 anos e a Imobiliária B 7) elas passaram a exercer um aparente 

monopólio, sendo que a terceira – que está no mercado a pouco tempo – é resultado das novas 

flutuações econômicas causadas pela chegada das novas universidades. 

Quanto aos imóveis com os quais as empresas trabalham foi observado que a primeira 

– Imobiliária A – trabalha com outros produtos como prédios industriais, comerciais e 

terrenos além de apartamentos e casas. Enquanto isso a segunda empresa – Imobiliária B – 

trabalha apenas com apartamentos e casas. Ambas as empresas trabalham com venda e 

locação. Por esse motivo a pesquisa direciona a ótica apenas para as casas e apartamentos pois 

são os produtos mais acessíveis e utilizados por professores e alunos das diferentes IES. 

Quando foi perguntado sobre a influência direta do advento das universidades no setor 

imobiliário as empresas não mediram esforços em apresentar as grandes mudanças e 

benefícios para tal nicho de mercado. Em primeira mão, o número de imóveis que as 

imobiliárias trabalhavam sofreu grandes elevações sem falar que os portadores de imóveis e 

grandes construtoras passaram a procurar as imobiliárias para estas poderem intermediar os 

negócios de alocações e vendas. O gráfico a seguir representa essa modificação: 

GRÁFICO 1: QUANTIDADE DE IMÓVEIS NOS ANOS 2009, 2010 E 2015 
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FONTE: Pesquisa de Campo (2015). 

 

No que se refere aos anos escolhidos para realização dos questionários, no que diz 

respeito a quantidades de imóveis, tais datações não foram escolhidas aleatoriamente a 

medida que o ano de 2009 foi o ano em que a cidade de Pau dos Ferros-RN só possuía os 

Campi da UERN e do IFRN, sendo que esse último – em 2009 – tinha acabado de ser 

construído e realizado as primeiras seleções. O ano de 2010 foi a data em que o IFRN já 

estava em pleno funcionamento e com uma graduação em licenciatura em Química. Foi 

também por esse período que se começou a construção do Campus da UFERSA na cidade. 

Por fim, o ano de 2015 é uma datação estratégica pois é justamente o ano onde todos os campi 

das IES estão em pleno funcionamento. 

Como pode ser observado no gráfico já pode ser notada uma singela elevação na 

quantidade de imóveis entre 2009 e 2010 sendo que, como já foi informado acima, foi o ano 

onde o IFRN já estava em plena atividade. No entanto as elevações foram mais acentuadas no 

período que compreende entre o ano de 2010 até 2015, ano em que todos os Campi das IES – 

inclusive a UFERSA – estavam em atividade. Tais elevações no número de imóveis chegaram 

a atingir até 250% na Imobiliária A e aproximadamente 300% na Imobiliária B. Segundo as 

imobiliárias essas elevações só foram possíveis devido à grande demanda de imóveis 

fomentada pelos alunos e professores dos respectivos Campi universitários. As imobiliárias 

ainda relataram que não foi somente a locação dos imóveis que foi aquecida. A Imobiliária A, 

por exemplo, chegou a vender de 30% a 40% das casas para professores universitários, alocar 

de 20% a 25% para professores e alunos enquanto a Imobiliária B alocou aproximadamente 

70% dos imóveis para professores e alunos.  
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A despeito disso, a elevação das quantidades de imóveis com os quais as empresas 

trabalham parece ter sido resultado de uma elevação nos preços desses imóveis, o que 

obedece a lei da oferta que reza a elevação da quantidade ofertada em consequência da 

elevação dos preços. Ver gráfico 2: 

GRÁFICO 2: PREÇOS DOS APARTAMENTOS 

FONTE: Pesquisa de Campo (2015). 

Como pode ser observado no gráfico 2, entre 2010 a 2015 os apartamentos sofreram 

uma significativa valorização chegando à aproximadamente 150% na Imobiliária A e 133% 

na Imobiliária B. O gráfico 3 mostra as modificações nos preços das casas. 

GRÁFICO 3: PREÇOS DAS CASAS 

    

FONTE: Pesquisa de Campo (2015). 
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Como pode ser observado as elevações nos preços das casas chegaram nesse período a 

atingir aproximadamente 57% na Imobiliária A e até 90% na imobiliária B. Cabe ressaltar 

aqui que essas valorizações se deram mais nos bairros próximos ou onde se localizam os 

Campi universitários. São eles: Chico Cajá (UERN e IFRN) e São Benedito (próximo a 

UFERSA). Apesar do campus da UFERSA se localizar no bairro Alto São Geraldo, esse não 

sofreu valorizações. As principais causas são a localização do bairro que se localiza numa 

região periférica e não apresenta infraestruturas comerciais. Em contrapartida o bairro São 

Benedito foi o que se beneficiou dessas valorizações, pois se localiza numa região próxima ao 

Campus, apresenta infraestruturas comerciais além de ficar próximo ao centro. Como 

consequência esse bairro acaba sendo mais demandado por alunos e professores.  

Devido ao período de greve pelo qual passa a UERN e a UFERSA foi de grande valia 

questionar as imobiliárias sobre os impactos que essa manifestação profissional causa. A 

Imobiliária A revela o grande número de devoluções de apartamentos por parte de alunos que 

retornam as suas respectivas cidades, o que reduz o faturamento da imobiliária durante todo o 

período de greve. Já na Imobiliária B a greve não gera tais desconfortos devido a rigidez dos 

contratos que obrigam os locatários repassarem o aluguel durante todo o período representado 

no contrato.  

Segundo as imobiliárias acredita-se que ainda haverá grandes valorizações no setor 

imobiliário principalmente no que se refere a locação de apartamentos e casas. A valorização 

dos imóveis no bairro Alto São Geraldo onde se localiza a UFERSA já começa a ser visto 

com bons olhos pelos donos de imóveis e construtoras apesar de ainda não apresentar tantas 

elevações de preços. Acredita-se também que com o fim da greve nas universidades o setor de 

locação fique ainda mais aquecido devido a chegada de novos cursos de graduação que serão 

ofertados na UFERSA a partir do próximo semestre letivo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como foi mostrado no decorrer do trabalho a educação em si sempre teve um papel 

fundamental na formação do pensamento humano e também no processo civilizatório. A 

despeito disso com o aparecimento das primeiras universidades do mundo se evidenciou que 

essa não era a única função universitária na medida em que naquela época tais instituições já 
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exerciam influências tanto nas discussões políticas como na região em que se localizavam 

pois eram para lá que concorriam estudantes de várias partes do mundo. 

 No Brasil as primeiras universidades só se consolidaram a parir de 1920 e tais 

instituições já foram criadas com objetivo de fomentar o desenvolvimento de mão de obra 

qualificada além de, mais tarde, contribuírem com as empresas para o desenvolvimento de 

novas técnicas melhores qualificações na produção de bens. A despeito disso foi observado 

que um campus universitário dinamiza, e muito, a economia de uma cidade, sendo que neste 

trabalho foi abordado apenas o mercado imobiliário.  

Em pesquisa recente, Dantas (2014) afirmou que a existência de um Campus da 

UERN na cidade de Pau dos Ferros, desde o final dos anos 1970, e, especialmente, a expansão 

dos cursos que ocorreu nos anos 2000, foi o grande diferencial para que Pau dos Ferros, com 

um contingente populacional pequeno, menos de 30 mil habitantes, assumisse as funções de 

uma cidade média. Essas funções seriam “oferecer empregos suficientes para acolher a 

população rural do entorno, absorver a população dos núcleos urbanos saturados e facilitar as 

condições de vida urbana (educação, saúde, lazer e moradia)” (DANTAS, 2014, p. 24). 

Levando-se em conta que além da UERN, atuam no ensino superior em Pau dos 

Ferros duas instituições federais, o IFRN e a UFERSA, a influência na dinâmica urbana e a 

contribuição para o desenvolvimento da região só tende a aumentar. Além da formação de 

profissionais nas áreas das ciências humanas, com foco na formação de professores, teremos 

também a formação de técnicos pelo IFRN e de engenheiros pela UFERSA. Acreditamos 

também que essa ampliação de oportunidades na região vai contribuir para reduzir a saída de 

jovens para os grandes centros, e consequentemente para a fixação de profissionais 

qualificados numa região tão carente de recursos humanos nas mais diversas áreas.  

Em termos do setor em estudo, constatou-se diversas modificações, especialmente no 

que diz respeito à valorização dos imóveis principalmente nos bairros próximos ou onde se 

localizam essas universidades e que a previsão para as empresas é que esse aquecimento 

continue ainda por alguns anos, à medida que as novas IES se consolidarem no semiárido 

potiguar.  
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RESUMO: O objetivo da presente pesquisa investigar o cumprimento dos Fundamentos 

legais de Garantia de Direitos de Adolescente infrator no município de Natal – período de 

2012 – 2014. Parte-se do pressuposto que a educação é um direito humano na medida em que 

o Estado além de permitir o acesso e a permanência das crianças e jovens na escola ofereça 

um ensino que seja um instrumento privilegiado para a legitimação da dignidade humana. O 

município de Natal tem os piores ensinos públicos do Nordeste e do Brasil, além de mostrar 

um aumento de atos infracionais cometidos por jovens, na faixa etária, em que deveriam estar 

na escola. Por meio de entrevistas direcionadas nas escolas selecionadas pesquisará as 

percepções dos educadores com relação à exclusão dos alunos. Talvez os educadores através 

de suas práticas pedagógicas desconheçam as pesquisas que evidenciam as ações excludentes 

da escola pública que caracterizam abandono intelectual do ponto de vista da Instituição 

escola – espaço público. A pesquisa poderá constatar que a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, a Constituição Cidadã, o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como a Lei 

de Diretrizes de Bases da Educação Nacional não estão sendo cumpridos no atual contexto, 

promovendo a exclusão de crianças jovens do sistema escolar tornando-as vulneráveis no 

município de Natal/RN e essa vulnerabilidade pode estar estimulando-os a cometerem 

pequenos e grandes delitos na sociedade.  

  

PALAVRAS – CHAVE: Educação; Direitos Humanos; Exclusão; Criminalidade.  

  

INTRODUÇÃO 

Durante séculos a educação brasileira vem utilizando diversos mecanismos de 

exclusão de crianças e adolescentes das classes populares do acesso ao conhecimento, sendo a 

violência simbólica o mecanismo mais desumano, pois ela é sutil e dissimulada. Na pesquisa 

desenvolvida por Martins (2012) constata-se que desde o Brasil Colônia até o Brasil 

República a escola brasileira vem utilizando-se da violência simbólica para excluir as classes 

populares do saber sistematizado e de qualidade. Firma-se neste estudo 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. 

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 

                                                 
1 Discente do curso de Direito da Faculdade de Direito, Núcleo Avançado de Educação Superior de Nova Cruz, Campus de 

Natal, UERN. e-mail: danilorfb@gmail.com  
2 Docente do Departamento de Direito da Faculdade de Direito, Campus de Natal, UERN. e-mail: audenoraneves@uern.br  
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espécie de viagem civilizatória em busca de um mundo mais justo e igualitário ( MARTINS, 

2012). 

Pesquisas recentes destacam o nível de escolaridade como um fator importante 

para o não envolvimento dos jovens com atos infracionais. 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. A maioria desses jovens em 

conflitos com o nosso ordenamento jurídico teve acesso à escola, sendo poucas as exceções e, 

durante a sua permanência no contexto escolar, foram “rotulados” de crianças agressivas, 

violentas, sem limites, indisciplinadas, hiperativas, além de apresentarem déficit na 

aprendizagem como consequência do Abandono Intelectual da família e da escola. 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 (MARTINS, 2012). 

Outro dado importante para o projeto é o perfil social do adolescente em conflito 

com as leis. É possível perceber que a criminalidade tem gênero, cor, escolaridade e 

ocupação. Em 2012 é possível constatar que todos os adolescentes em atendimento 

socioeducativo passaram pela escola e foram excluídos do processo educacional. A faixa 

etária dos jovens cumprindo medidas socioeducativa no RN coincide com a faixa etária dos 

excluídos da escola – 14 a 17 anos. Com base nos dados nos dados divulgados pelo IBGE a 

evasão no Ensino Médio no RN atinge a 56,20% e apenas metade dos jovens com 19 anos 

declaram ter concluído essa etapa da escolaridade. 

A maioria dos jovens em conflito com as leis no RN não concluíram o ensino 

fundamental porque foram excluídos do processo educativo ainda na Escola Fundamental. 

Justifica-se a importância da nossa pesquisa pelo fato da ausência de um olhar juris 

educacional da problemática em tela. A questão dos atos infracionais cometidos por crianças e 

jovens no município de Natal não podem ser analisados apenas à luz das leis, da justiça, do 

judiciário, mas do ponto de vista das políticas públicas desenvolvidas pelos órgãos de 

proteção como SINASE, CONANDA, dentre outros. Nesse sentido, busca-se pesquisar as 

Leis que garantem a assistência educacional para crianças e adolescentes, os aspectos sócio e 

histórico do atendimento ao jovem infrator no Brasil e no RN, estudar as atribuições e 

competências do SINASE e verificar a função política do CONANDA (MARTINS, 2012). 

Apontar os motivos dos altos índices de jovens envolvidos com a criminalidade 

no Brasil é tarefa fácil para sociólogos, psicólogos, antropólogos dentre outros profissionais 

que aproveitam o espaço da mídia para esclarecer o fenômeno que pode ser explicado pela 

exclusão da Educação e pela ineficácia da garantia de direitos. A Constituição Federal 
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evidencia a base para um Estado Democrático de Direito no Brasil, mas em construção no 

Brasil. Essa construção nos parece muito lenta quando se trata das garantias e dos direitos 

fundamentais dos menos favorecidos socialmente e politicamente. 

Questiona-se: o que ocorreu com o indivíduo, até então cidadão, que passou a 

estar sob o jugo legal?  Crianças e adolescentes com seu foro íntimo protegidos, com raras 

exceções, saem de uma família, de uma escola de qualidade cometendo atos infracionais na 

sociedade. Definida a área temática e considerando-se a importância que essa pesquisa poderá 

trazer para a Educação e para o Direito, surgiram questões que poderão nortear os objetivos 

da pesquisa como: afinal, qual é o papel social da escola? Inclusão ou exclusão de crianças e 

jovens, que pela Constituição através do seu artigo 227, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB  e do Estatuto da Criança e Adolescente - ECA deveriam ser protegidos? 

Previsto no art. 130 do ECA, qual o papel dos Conselho Tutelar? O ECA dispõe sem seus 

artigos 122 e seguintes as medidas que podem ser aplicadas na ocorrência de ato infracional 

praticada por adolescente. O que é adolescência legal e a adolescência biopsicológica? Quais 

os comportamentos que se distanciam do social? Como ocorre a criminalização de pessoas? 

São questões que precisam investigadas na área jurídica visando desvelar novos 

conhecimentos e ampliar o olhar dos alunos do curso de Direito tão restrito ao espírito 

jurisdicista (MARTINS, 2012). 

METODOLOGIA 

A pesquisa será teórica por agrupar atividades de pesquisas bibliográficas, 

documentais, conceituais e históricas. A pesquisa de campos se fará necessário nas 

Instituições como Conselhos Tutelares, buscando informações diretas com os conselheiros 

acerca das atribuições e competências dos órgãos.  A pesquisa será qualitativa pela 

necessidade da ordem e das relações causais explicativas do fenômeno. Faz-se necessário uma 

abordagem qualitativa devido o objeto da pesquisa, pois o conhecimento não se reduz a um 

rol de dados isolados. Segundo Chizzotti (1991, p. 79): “[...] há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito [...] um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade 

do sujeito”. 

Com base nos objetivos, a pesquisa será exploratória, descritiva e explicativa. 

Exploratória pela sua flexibilidade possibilitando considerações dos mais variados aspectos 

relativos ao fato estudado. Já a pesquisa descritiva busca descobrir a existência de associações 

entre variáveis, além de buscar essa relação, determina a natureza dessa relação: o não 

cumprimento das atribuições e competências do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
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e do Adolescente, por exemplo, pode ser um fator motivacional da vulnerabilidade das 

crianças e jovens nas ruas podendo cometer grandes e pequenos delitos. Neste caso aproxima-

se a pesquisa descritiva da explicativa, pois identificam os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos. 

Na pesquisa qualitativa os dados precisam ultrapassar sua aparência imediata para 

descobrir sua essência (TRIVIÑOS, 1987).  Como método utilizará a linha zetética visando 

desenvolver a consciência histórica, social, filosófica e cultural das práticas jurídicas. O 

método em tela, segundo Bitttar (2012, p. 231): “[...] visa, enfim a fomentar o pensamento 

reflexivo, questionador e crítico sobre práticas e conceitos jurídicos. Essa premissa é de 

extrema importância para os alunos de iniciação 

LEGISLAÇÃO: GARANTIA DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL PARA CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES 

É importante salientar os dispositivos legais que garantem a assistência às 

crianças e adolescentes. O Capítulo VII da Constituição da República Federativa do Brasil 

preceitua no artigo 227 que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 

ao adolescente prioridade absoluta e protegê-los de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão (FIORELLI e MANGANI, 2012). 

O mesmo artigo também garante o direito à educação bem como o acesso à 

escola. Além da Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA também versa 

obre o assunto em seu artigo 4º, afirmando ser dever da família, comunidade, sociedade em 

geral e do Poder Público assegurar a efetivação dos direitos referentes à educação. O ECA vai 

além e aprofunda a garantia de assistência educacional em seu artigo 53, afirmando que a 

criança e o adolescente têm direito à educação com o intuito de se desenvolverem enquanto 

pessoas, ao passo que se preparam para o exercício da cidadania e se qualificam para o 

trabalho. Questões como a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e o 

direito de ser respeitado por seus educadores também são abrangidas. 

A Lei de Diretrizes e Bases também está fundamentada nos princípios 

supracitados e os reforça, dando diretrizes quanto ao direito à educação e ao dever de educar 

do Estado, ao passo que regulamenta a metodologia e as competências quanto a esses deveres 

das entidades públicas. Há também um compromisso em garantir a educação pela Declaração 

dos Direitos da Criança adotada pela Assembleia das Nações Unidas em 20 de novembro de 

1959, e ratificada pelo Brasil, em que estabelece no seu Princípio VII: 
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A criança terá direito a receber educação, que será gratuita e compulsória pelo 

menos no grau primário. Ser-lhe-á propiciada uma educação capaz de promover a 

sua cultura geral e capacitá-la a, em condições de iguais oportunidades, desenvolver 

as suas aptidões, sua capacidade de emitir juízo e seu senso de responsabilidade 

moral e social, e a tornar-se um membro útil da sociedade. Os melhores interesses da 

criança serão a diretriz a nortear os responsáveis pela sua educação e orientação; esta 

responsabilidade cabe, em primeiro lugar, aos pais. A criança terá ampla 

oportunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos mesmos da sua 

educação; a sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão em promover o 

gozo deste direito. 

 

Portanto, não faltam Leis e dispositivos legais quanto à garantia educacional às 

crianças e adolescentes. O problema reside justamente na lacuna entre o que está disposto e 

garantido por lei, e o que realmente acontece na prática. 

ASPECTOS SÓCIO E HISTÓRICO DO JOVEM INFRATOR NO BRASIL E NO RIO 

GRANDE DO NORTE 

Para compreender a atual conjuntura quanto ao atendimento do jovem infrator no 

Brasil e especificamente no Rio Grande do Norte, é necessário refletir acerca da construção 

histórica da imputabilidade penal do jovem delitivo ao longo das legislações pátrias. O 

primeiro dispositivo legal a tratar da possibilidade da apenação de menores no Brasil se deu 

com as Ordenações Filipinas promulgadas por D. Felipe III em 1603, e que vigoraram até o 

Código Criminal de 1830. 

 

De acordo com as Ordenações Filipinas 1, a imputabilidade penal iniciava-se aos 

sete anos, eximindo-se o menor da pena de morte e concedendo-lhe redução da pena. 

Entre dezessete e vinte e um anos havia um sistema de "jovem adulto", o qual 

poderia até mesmo ser condenado à morte, ou, dependendo de certas circunstâncias, 

ter sua pena diminuída. A imputabilidade penal plena ficava para os maiores de 

vinte e um anos, a quem se cominava, inclusive, a pena de morte para certos delitos. 

Antes de 1830, quando foi publicado o primeiro Código Penal do Brasil, as crianças 

e os jovens eram severamente punidos, sem muita diferenciação quanto aos adultos, 

a despeito do fato de que a menor idade constituísse um atenuante à pena, desde as 

origens do direito romano. A adolescência confundia-se com a infância, que 

terminava em torno dos sete anos de idade, quando iniciava, sem transição, a idade 

adulta (SOARES, s. d.). () 

 

Conclui-se, pois, um tratamento bastante rigoroso do Estado sobre os jovens que 

cometiam delitos nesse período. Em 1830, com o Código Criminal, apenas os maiores de 

catorze anos passaram a ser imputáveis e, portanto, passíveis de responder por seus crimes. 

Um ano após a proclamação da República, criou-se o Código Penal do Estados Unidos do 

Brasil (Decreto n. 847) que admitia como absolutamente inimputáveis os menores de nove 

anos e os maiores de nove e menores de catorze que não tivessem discernimento de seus atos. 
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Conforme Garcia (2011), esse critério de imputação perdurou até 1921, onde foi 

revogado pela Lei n. 4.242 de janeiro daquele ano, corroborado posteriormente o intuito de 

tratamento diferenciado aos jovens infratores pelo Código de Menores de 1927, 

impossibilitando a prisão de menores de 18 anos, que deveria ficar em uma casa de educação 

até os 21 anos, havendo uma presunção de incapacidade de tais indivíduos. Posteriormente, o 

aspecto biológico quanto à idade foi definitivamente abarcado pelo sistema legislativo 

brasileiro, tanto no Código Penal de 1940, no ECA e na Constituição de 1988 que corroboram 

a inimputabilidade dos menores de dezoito anos. 

Todavia, o clamor social levou à discussão da PEC da Redução da maioridade 

penal, aprovada pela Câmara em primeira votação, na qual a idade penal é reduzida de 18 

para 16 anos nos casos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de 

morte, e continua tramitando. 

Além dos aspectos históricos, é mister estudar a gama social do jovem infrator. 

Em âmbito nacional, pesquisas recentes realizadas pelo IPEA — Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada, por Silva e Oliveira (2015), cujo resultado foi divulgado no dia 16 de 

Junho de 2015 pela Nota Técnica Nº 20, traçam o perfil do menor infrator brasileiro, que é 

negro (60%), do sexo masculino (95%), tem de 16 a 18 anos de idade (60%), não frequenta 

escola (51%) e vive na miséria (66%). A pesquisa também mostra onde estão os adolescentes 

em medidas socioeducativas sentenciados à privação de liberdade no Brasil, conforme a 

Figura 1. 

 

 

Figura 1 — Distribuição das medidas de restrição e privação de liberdade aplicadas no Brasil 

por região, 2012. Fonte: LEVANTAMENTO SDH citado por SILVA e OLIVEIRA, 2015. 

 

Segundo dados fornecidos pelo CONSEC/RN (Conselho Estadual dos Direitos da 

Criança e do Adolescente) e consolidados pelo OBIJUV — Observatório da População 

Infanto-Juvenil em Contexto de Violência (2014), pertencente ao CCHLA (Centro de 
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Ciências Humanas, Letras e Artes) da UFRN, o perfil do jovem infrator no âmbito potiguar, 

mais especificamente em Natal, é do sexo masculino (57,23%), reside na Zona Oeste 

(38,15%), de cor morena (53, 18%), não estuda (52,6%) e são de responsabilidade exclusiva 

das mães (37,57%). 

Segundo Antunes (2014), mais de 600 menores infratores cumprem medida 

socioeducativas no Rio Grande do Norte, de acordo com a Coordenadoria Estadual da 

Infância e da Juventude do RN, e as principais infrações cometidas por esses jovens são de 

dirigir sem habilitação, furtos, tráfico de drogas e homicídios. 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO SINASE 

A SDH/PR (Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República) tem 

como objetivo articular políticas e normas regulamentadoras para a proteção e promoção dos 

direitos de adolescentes cumprindo medida socioeducativa. Para tanto, o SDH/PR possui a 

SNPDCA (Secretaria Nacional de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente), que 

por sua vez é a responsável pelo SINASE — Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo, que executa as medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes infratores. 

Segundo o website da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República (201-b), o SINASE é incumbido de coordenar a execução da política nacional de 

atendimento socioeducativo, integrando as ações dos diferentes ministérios e estabelecendo 

diretrizes nacionais de atuação, além de parâmetros arquitetônicos, de segurança, de gestão e 

de socioeducação para unidades, além de articular em todo o território nacional os Governos 

Estaduais e Municipais, o Sistema de Justiça, as políticas setoriais básicas (Assistência Social, 

Saúde, Educação, Cultura, etc.) para assegurar efetividade e eficácia na execução das Medidas 

Socioeducativas de Meio Aberto, de Privação e Restrição de Liberdade, aplicadas ao 

adolescente que infracionou. Cabe também ao SINASE o desenvolvimento de uma ação 

socioeducativa calcada nos princípios dos direitos humanos, ao passo que promove 

alinhamentos conceitual, estratégico e operacional, estruturados em bases éticas e 

pedagógicas. 

Portanto, o SINASE está centrado no cunho pedagógico da medida socioeducativa 

em conformidade com acordos internacionais acerca dos direitos humanos que são ratificados 

pelo Brasil. O órgão em questão prioriza medidas socioeducativas em meio aberto (prestação 

de serviço à comunidade e liberdade assistida) em detrimento às medidas privativas ou 

restritivas de liberdade em estabelecimento educacional (semiliberdade e internação), haja 

vista que estas somente devem ser aplicadas em caráter de excepcionalidade e brevidade). 
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Com isso, busca-se reverter a tendência crescente de internação dos adolescentes bem como 

confrontar a sua eficácia invertida, uma vez que se tem constatado que a elevação do rigor das 

medidas não tem melhorado substancialmente a inclusão social dos egressos do sistema 

socioeducativo. 

FUNÇÃO POLÍTICA DO CONANDA 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente — CONANDA é 

um órgão colegiado de composição paritária integrado por 28 conselheiros titulares e 28 

suplentes, sendo 14 representantes do Poder Executivo e 14 representantes de entidades não-

governamentais que possuem atuação em âmbito nacional e atuação na promoção e defesa dos 

direitos de crianças e adolescentes, sendo previsto pelo ECA e sendo parte integrante da 

SDH/PR, 

Conforme o website da SDH/PR (201-a), as funções políticas do CONANDA de 

cunho executivo detalhadas em finalidades e competências são as seguintes: 

 Buscar a integração e articulação dos conselhos estaduais, distrital e 

municipais e conselhos tutelares, assim como dos diversos conselhos 

setoriais, órgãos estaduais e municipais e entidades não governamentais; 

 Acompanhar o reordenamento institucional, propondo modificações nas 

estruturas públicas e privadas; 

 Oferecer subsídios e acompanhar a elaboração de legislação pertinente ao 

tema; 

 Promover a cooperação com organismos governamentais e não 

governamentais, nacionais e internacionais; 

 Convocar, a cada dois anos, a Conferência Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

Há, portanto, uma intersecção de interesses dialéticos entre o SINASE e o 

CONANDA no que diz respeito à proteção de jovens em conflitos com a lei. O primeiro é 

focado no planejamento pedagógico de recuperação dos jovens infratores, ao passo que o 

último possui caráter mais prático, de executar o estabelecido pelo SINASE, de modo a 

funcionarem em caráter complementar entre si. 
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DOUTRINA DE PROTEÇÃO INTEGRAL E O SISTEMA DE GARANTIA DE 

DIREITOS 

Segundo Vilas-Bôas (2011), o nosso sistema jurídico ao tratar de crianças e 

adolescentes pode ser analisado em duas fases distintas: a situação irregular e a Doutrina da 

proteção integral. Na primeira fase a criança e o adolescente apenas eram percebidos quando 

não estavam inseridos dentro de uma família, ou teriam atentado contra o ordenamento 

jurídico, isto é, em situação irregular. Na segunda, solidificada pelo artigo 227 da 

Constituição Federal, há a disseminação do caráter de absoluta prioridade quanto aos direitos 

básicos da criança e do adolescente. 

Conforme a SDH/PR (201-c), o Sistema de Garantida de Direitos da Criança e do 

Adolescente 

 

[...] constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas governamentais e 

da sociedade civil na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos 

mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos da criança 

e do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal. 

 

Os Conselhos Tutelares em consonância ao Sistema de Garantia de Direitos 

(SGD) desempenham o papel de garantir o cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente. Portanto, o SGD tem caráter prático e operante para que de fato o Estatuto da 

Criança e do Adolescente seja cumprido. 

TEORIA X PRÁTICA: PROBLEMAS REAIS NA GARANTIA DE DIREITOS 

A presente pesquisa chega à conclusão que os dispositivos legais são bastantes 

amplos e atualizados ao tratar da garantia de direitos básicos à criança e ao adolescente, e 

convergem à tendência mundial preconizada pela Organização das Nações Unidas. Todavia, 

ainda distam muito da realidade, que contrasta com a ficção jurídica de que tais direitos são 

respeitados e garantidos. 

Esse abismo entre a teoria e a prática pode ser explicado por várias vertentes. Uma 

abordagem direta diz respeito à falta da garantia de educação aos jovens que eventualmente 

venham a cometer infrações contra a sociedade. Essa conclusão é corroborada ao pôr em cena 

o perfil do jovem infrator, haja vista que este, na maioria dos casos, não estuda. 

Ao se investigar mais a fundo, qual será a razão para as crianças e jovens estarem 

deixando de frequentar as escolas? Há nesse aspecto a influência de inúmeros fatores que 

apesar de não necessariamente internos ao âmbito escolar, lhe são inerentes, tais como a 
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negligência parental, abusos, pobreza, etc. Além disso, é válido citar os fatores que são 

internos da escola: violência simbólica, professores mal capacitados, a própria estrutura física 

deteriorada das escolas, etc. Tudo isso contribui para a evasão escolar dos jovens. Muito se 

diz que a solução para o problema da violência é, de fato, a educação. Todavia, esta está, de 

modo geral, aos frangalhos — reflexo da negligência do próprio Estado. 

O jovem, até então cidadão, que passou a estar sob o jugo legal e passou a ser 

infrator, na maioria dos casos, chegou a tal ponto exatamente pela convergência de fatores 

resultantes da negligência coletiva do Estado, da família, da escola e da sociedade de modo 

geral. O papel social da escola deveria ser de socialização e desenvolvimento da 

aprendizagem por meio de uma aprendizagem continuada. Não basta haver a garantia de 

Educação! É preciso que haja garantia de Educação de boa qualidade. 

É possível chegar à conclusão que há uma relação direta entre a violência 

simbólica e o abandono intelectual nas escolas, que culmina com a evasão. Ao estudar 

variáveis relacionadas ao jovem infrator tais como violência, indisciplina, agressividade, 

hiperatividade e jovens sem limites, houve a necessidade de investigar a percepção que os 

educadores têm dos educandos que se comportam dessa maneira. Foram entrevistados dezoito 

professores de escolas públicas de Natal/RN, e muitos deles não souberam responder acerca 

dos conceitos das variáveis supramencionadas. Ficou claro que o comportamento dos alunos 

que apresentam tais variáveis é muito semelhante, embora o educador não tenha conseguido 

diagnosticar o que de fato resulta em sua ocorrência. A pesquisa também demonstrou que a 

maioria dos professores não se sente preparada e confiante para lidar com alunos que 

apresentem esses comportamentos. 

Muitas vezes, seja por não saber o que fazer, ou não ter os instrumentos 

necessários para tomar uma atitude, ou ainda a própria falta de segurança faz com que os 

professores busquem um aluno ideal ao invés de efetivamente lidarem com o aluno real. 

Nesse ponto, muitas vezes ocorre uma exclusão dos alunos com problemas, seja de maneira 

tácita ou explícita, que faz com que o jovem termine por abandonar os estudos, ficando 

passível de entrar para o mundo dos infratores. A negligência, nesse caso, não é exclusiva dos 

educadores. 

No que concerne aos Conselhos Tutelares, estes deveriam ter um papel mais 

interventivo ao imputar as devidas responsabilidades a quem convir para garantir a execução 

dos direitos da criança e do adolescente. Apesar de ser isso o que é preconizado por lei, a 

realidade na cidade de Natal retrata outro aspecto. Os dados consolidados pelo OBJUV (2014) 

demonstram que no caso das denúncias de jovens cujo direito foi violado, os Conselhos 
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Tutelares não foram tão ativos na intervenção, ficando atrás em relação ao número de 

denúncias feitas por instituições como Delegacias, Serviços de Saúde e CREAS. 

A adolescência legal não é necessariamente a mesma que a adolescência 

biopsicológica. A primeira é indiferente ao caso concreto e enquadra todos genericamente, ao 

passo que a última é casuística, e analisa o adolescente em conformidade a uma gama de 

fatores biológicos e psicológicos, influenciados por fatores sociais. Desse modo, os 

comportamentos dos jovens infratores que se distanciam do socialmente esperado afloram por 

influência de fatores decorrentes das negligências discutidas. A criminalidade é, infelizmente, 

resultante de todos os fatores acumulados ao longo da vida do jovem que o distanciaram da 

sociedade igualitária, justa e digna preconizada pela legislação. Ao serem excluídos da escola, 

os jovens ficam mais vulneráveis e passíveis de cometer pequenos e grandes delitos contra a 

sociedade. 
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A PESQUISA-AÇÃO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO: REFLEXÕES SOBRE A 

FORMAÇÃO E A PRÁTICA DOCENTE 
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RESUMO 

  

O presente artigo contempla uma pesquisa-ação crítica-colaborativa com relatos 

escritos e verbais de três professores de escolas municipais de Natal com a participação de 

um grupo de estudo formado por acadêmicos e uma bolsista do PIBIC/UERN/CNPq. O 

objetivo é construir e sistematizar conhecimentos e saberes a partir de experiências 

relatadas, norteando-se por três questões de pesquisa, possibilitando compreender e 

transformar, ações formativas e pedagógicas a partir de um olhar investigativo do aluno e 

do professor na pesquisa-ação. Os professores relatam de forma escrita e verbal suas 

próprias ações formativas e pedagógicas no sentido de compreendê-las em três encontros 

diante de acadêmicos do referido grupo de pesquisa.  Eles refletem sobre possíveis 

elementos de superação para os principais dilemas e dificuldades que enfrentam em sala de 

aula. O objetivo final é discutir e encontrar respostas para os dilemas com base na literatura 

e assim transformar práticas pedagógicas produzindo saberes e conhecimentos a partir de 

três questões norteadoras: quais são as dificuldades enfrentadas pelos professores em sala 

de aula? Quais os elementos de superação e de solução para essas dificuldades? O que 

dizem os autores dessa área de conhecimento sobre essas dificuldades e esses elementos de 

superação? Cada um dos três professores participa de um encontro agendado pela pesquisa 

para relatar sobre suas dificuldades e como identifica os possíveis elementos de solução. 

Os acadêmicos do grupo de pesquisa participam das seguintes etapas do artigo: 1) leituras 

sobre o tema a ser discutido; 2) apresentação de seminários sobre pesquisa-ação incluindo 

apresentação de vídeos pelo coordenador do projeto da pesquisa; 3) leituras e apresentação 

de artigos científicos pelos acadêmicos participantes do grupo de pesquisa já publicados 

em revistas científicas; 4) elaboração e aplicação de questões norteadoras a três professores 

participantes e respondidas através de um questionário escrito e em seguida verbalmente 

durante os três encontros acima citados, 5) discussão dos resultados referentes as 

informações escritas e verbais dos professores, e 6) produção, apresentação e publicação de 

artigo científico a partir das etapas anteriores. O artigo possibilitou o encontro de saberes 

da experiência e dos saberes profissionais, entre teoria e prática, saberes e conhecimentos 

produzidos durante os debates tanto no grupo de pesquisa quanto entre professores a partir 

das respostas às questões norteadas pela pesquisa-ação. 
 

Palavras-chave: relatos, pesquisa-ação, observador-participante; saberes, ações formativas 

e pedagógicas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas a pesquisa-ação vem chamando a atenção de professores e 

pesquisadores tendo em vista a possibilidade de avançar e de atualizar suas ações 

formativas e pedagógicas sobre produção de conhecimentos e saberes. A dimensão 

educacional na sociedade contemporânea tem trazido para a escola as mudanças sociais e 
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conflitos relacionais impensáveis a décadas atrás e que hoje respingam na sala de aula. A 

falta de estrutura e de condições de ensino adequadas, a violência em sala de aula e o 

desinteresse de muitos alunos pelos conteúdos curriculares são apenas algumas das 

inquietações no contexto escolar. Assim, essas inquietações são geradas, entre outros 

aspectos, pela falta de investimentos adequados na educação atingindo a escola, o interesse 

dos professores pela profissão e a credibilidade das instituições de formação inicial e 

continuada. 

É função do professor, como ator principal da escola nas relações com os alunos, 

adotar decisões que norteiem o rumo das suas relações profissionais e pessoais em sala de 

aula. Ele dispõe de sua “prática pedagógica”, como principal instrumento de ensino, 

aprendizagem e humanização das relações com os alunos.  

Resta, portanto, um desafio, qual seja, avaliar suas ações formativas e pedagógicas 

a partir de reflexões que possibilitem compreender e prover mudanças possíveis 

adequando-as as demandas sociais. Nesse sentido, algumas questões me parecem 

importante: quais os procedimentos utilizados para avaliar suas ações formativas e 

pedagógicas? Os alunos podem participar dessa avaliação? De que forma? As questões 

complexas da educação encontram nas ações investigativas e pedagógicas elementos de 

discussão que demandam planejamento, organização, observação e produção de 

conhecimento e saberes.  

A pesquisa-ação aparece como uma alternativa tanto de formação inicial ou 

continuada quanto de investigação cientifica que viabiliza, portanto, a aprendizagem 

profissional, a formação do aluno e atuação do docente como pesquisador. As articulações 

entre as práticas docentes com a literatura são susceptíveis de promover a pesquisa 

científica com a participação dos graduandos na relação teoria e prática produzindo 

conhecimentos e saberes. 

Como alternativa de formação Cunha & Prado (2007) afirmam que a discussão 

sobre a epistemologia da prática pedagógica torna o aluno em formação e o docente como 

seres reflexivos possibilitando-os encontrar respostas aos dilemas que o exercício 

profissional impõe e que não estão prescritas nas teorias e técnicas. Em relação à 

alternativa do aluno e do professor como pesquisador, Pereira (2000) reconhece que eles 

devem ter uma postura de produtores de conhecimentos sobre sua experiência acadêmica e 

da prática docente respectivamente, considerando que uma mudança curricular satisfatória 

depende do desenvolvimento de suas capacidades de autoanálise e de reflexão. 

Segundo Franco (2005, p.485-86) existe três dimensões de pesquisa-ação: 1) 

pesquisa-ação colaborativa; 2) pesquisa-ação crítica, e 3) pesquisa-ação estratégica. A 

primeira se efetiva quando existe a solicitação pelo grupo de referência ao pesquisador que 

tem como função fazer parte do processo científico de mudança anteriormente iniciada 

pelo grupo.  A segunda dimensão refere-se a iniciativa do pesquisador em transformar as 

situações formativas e pedagógicas a partir de um processo que valoriza a construção 

cognitiva dessas situações sustentadas pela reflexão crítica coletiva, com vistas a 

emancipação dos sujeitos. Segundo o autor, essa emancipação vai assumindo um caráter de 

criticidade durante a discussão das atividades. A última dimensão acontece quando a 

transformação é previamente planejada, sem a participação do grupo. Para Franco (2005) 

apenas o pesquisador acompanha os efeitos e avaliará os resultados de sua aplicação em 

relação aos participantes. Entretanto, essa dimensão não enfatiza o aspecto crítico como na 

dimensão anterior. 

Dessa forma, o presente artigo pretende constituir um grupo de discussão a partir da 

problematização de experiências cotidianas de professores em sala de aula. A participação 

do pesquisador/coordenador e do bolsista do artigo no grupo de discussão é observar, 

mediar os relatos e discussões, questionar e refletir criticamente num trabalho colaborativo 
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de transformação mútua, caracterizando assim, a pesquisa-ação crítico-colaborativa. Neste 

artigo a função do pesquisador/coordenador e do bolsista é orientar e mediar as discussões, 

os relatos, a problematização e participar na elaboração das questões no sentido de 

encontrar elementos de solução, e em seguida produzir saberes e conhecimentos.  

As articulações entre teoria e prática possibilitam refletir de forma crítica sobre 

questões de pesquisa na tentativa de encontrar elementos de discussão para compreender e 

atualizar as ações formativas, pedagógicas e investigativas dos participantes deste artigo de 

pesquisa.  

Trata-se, portanto, de um artigo inédito no departamento de Ciências da Religião 

que possibilita a reflexão, a compreensão e atualização de práticas pedagógicas a partir das 

experiências de alunos em formação e de professores em exercício profissional. Dessa 

forma, o artigo tenta contribuir para o avanço das discussões nos seguintes aspectos: 1) 

questionamentos sobre ações pedagógicas dos professores participantes possibilitando-os 

refletir sobre elas, para eventuais transformações; 2) produção de conhecimento e 

sistematização de saberes como agentes de contribuição possibilitando tornar os alunos e 

os professores, pesquisadores de suas ações formativas e pedagógicas, e 3) apresentação e 

publicação do conhecimento e saberes produzidos como um aspecto de promoção 

científica dos alunos e dos professores e de melhoria da qualidade da formação e da prática 

pedagógica nos cursos de licenciatura, particularmente, em Ciências da Religião.  

O objetivo geral é promover a produção de conhecimento e saberes através da 

pesquisa-ação crítico-colaborativa, a partir das ações formativas e pedagógicas de 

graduandos e professores do ensino religioso atuantes na rede pública de ensino. A partir 

do objetivo geral, elaboramos os seguintes objetivos específicos: 1) refletir sobre dilemas 

identificando questões de pesquisas sobre a formação e a prática pedagógica a partir de 

grupos de discussão constituídos por graduandos e professores iniciantes do ensino 

religioso na educação básica; 2) encontrar elementos epistemológicos de solução, apoiadas 

na literatura pertinente, para as questões de pesquisa identificadas nas reflexões a partir de 

experiências formativas, pedagógicas e investigativas dos alunos e professores e 3) 

produzir saberes e conhecimentos epistemológicos, pedagógicos e investigativos a partir 

das respostas às questões norteadas pela pesquisa-ação. 
 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Quarenta alunos, entre eles, acadêmicos do 1º período e concluintes de 2015.1 do 

curso de Ciências da Religião, o coordenador do artigo e a aluna bolsista do 

PIBIC/UERN/CNPq e três professores, um do gênero masculino e duas do gênero 

feminino do ensino religioso de diferentes escolas municipais de Natal participaram desta 

pesquisa que utiliza como estratégia de investigação a pesquisa-ação crítico-colaborativa. 

Esse método de pesquisa é utilizado para compreender criticamente e produzir 

sistematicamente saberes e conhecimentos a partir de questões resultantes das ações 

formativas e pedagógicas dos participantes. Segundo Engel (2000) uma das características 

dessa pesquisa é que através dela se procura intervir na prática pedagógica de modo 

inovador no decorrer do próprio processo de pesquisa e não na etapa final.  

Thiollent (1994) aponta também alguns aspectos que configuram a pesquisa-ação e 

que adaptamos ao nosso artigo: 1) há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e 

pessoas: professores e alunos implicados na situação investigada; 2) dessa interação, 

resulta a definição de prioridades dos problemas a serem pesquisados e das soluções a 

serem encaminhadas em forma de ações concretas; 3) os objetivos da investigação não são 

constituídos pelas pessoas e sim pela situação social e pelos problemas de diferentes 
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naturezas encontrados na situação pedagógica e trazidos para o grupo de participantes; 4) 

um dos objetivos da pesquisa-ação consiste em encontrar elementos de solução, ou pelo 

menos, em esclarecer os problemas da situação observada considerando as ações 

formativas e pedagógicas; 5) o acompanhamento das decisões considera essas ações e 

todas as atividades intencionais dos atores que representam os grupos participantes, e 6) a 

pesquisa não se limita a uma forma de ação (risco de ativismo): pretende-se, além da 

promoção dos conhecimentos dos alunos, também aumentar o conhecimento dos 

professores e pesquisadores ou o “nível de consciência” dos subgrupos considerados. 

As questões norteadoras do artigo surgiram a partir da discussão no grupo de 

pesquisa “formação e atuação docente em educação e em ciências da religião” nos anos 

2013-2014. Em seguida aconteceu a realização dos encontros em 2014 com os três 

professores e com os alunos com a duração de uma hora, nas salas de aulas do complexo 

cultural de Natal do curso de ciências da religião. Entre outras, as três questões norteadoras 

respondidas no questionário foram expostas oralmente pelos três professores que 

expuseram diante dos alunos suas dificuldades e os elementos de solução viabilizados: 

quais são as dificuldades enfrentadas pelos professores em sala de aula no ensino 

religioso? Quais os elementos de superação e como foram viabilizados os elementos de 

solução? O que dizem os autores dessa área de conhecimento sobre essas dificuldades e os 

elementos superação utilizados pelos professores? Cada um dos três professores participou 

de um encontro agendado pela presente pesquisa para relatar sobre suas dificuldades e 

como viabilizaram os possíveis elementos de solução. 

A pesquisa envolveu seis etapas que se entrecruzaram: 1) comunicação aos 

participantes das diversas etapas da pesquisa bem como os objetivos a serem alcançados; 

2) apresentação de seminários sobre pesquisa-ação incluindo apresentação de vídeos pelo 

coordenador do artigo; 3) leituras e apresentação de artigos científicos pelos acadêmicos 

participantes do grupo de pesquisa já publicados em revistas científicas; 4) elaboração e 

aplicação de questões norteadoras a três professores participantes e respondidas através de 

um questionário escrito e em seguida verbalmente durante os três encontros acima citados, 

5) discussão dos resultados referentes as informações escritas e verbais dos professores, e 

6) produção, apresentação e publicação de artigo científico a partir das etapas acima 

citadas. 

As informações para a discussão dos resultados foram tomadas do questionário 

escrito e dos encontros dos três professores com os graduandos que foram gravados e 

transcritos posteriormente. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Considerando o limite de oito páginas estabelecido para a publicação do presente 

artigo, serão viabilizadas apenas, as etapas 5 e 6 acima evolvendo as três questões 

norteadoras do presente artigo citadas e os professores 1, 2 e 3.   

 

As principais dificuldades enfrentadas em sala de aula 

 

O professor 1 alegou como principais dificuldades em sala de aula os aspectos 

relacionais entre professores e alunos como a falta de respeito com os professores, a falta 

de controle no uso dos celulares em sala de aula, a necessidade de atualização profissional, 

a “contracultura” e a falta de humanização entre professor e aluno.  

As principais dificuldades enfrentadas em sala de aula pelo professor 2 apontaram 

para as instituições escola e família como principais instituições responsáveis pelo 

comportamento e pela aprendizagem dos alunos. Assim, segundo a professora:  “o tempo 
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de aula é muito pouco, entre 50 e 45 minutos de aula e a indisciplina dos alunos que tem a 

ver com a estrutura familiar deles, a falta de letramento dos alunos que chegam ao 5º ano 

sem saber o alfabeto e a falta de material didático de Ensino Religioso”.  

O professor 3 apontou principalmente para as dificuldades de inclusão pedagógica 

das crianças especiais em sala de aula, além das dificuldades de aprendizagem. Dessa 

forma, segundo ela o déficit de aprendizagem, a interação com alunos com necessidades 

especiais (imperativos, surdos, deficientes visuais, entre outros) e a falta de preparo por 

parte do professor para trabalhar com esses alunos são as dificuldades principais. 

 

Os elementos de superação e de solução das dificuldades e o que dizem os autores 

sobre eles. 

 

Em relação aos elementos de superação para encontrar respostas às dificuldades em 

sala de aula, o professor 1 destacou os aspectos pedagógicos e relacionais tais como o 

planejamento das aulas, a metodologia acessível aos alunos e o diálogo promovido com os 

alunos. 

O professor 2 apontou para os aspectos didático-pedagógicos como elementos de 

superação e solução das dificuldades, quais sejam o planejamento mensal, semanal e diário 

das aulas, as parcerias com os demais professores, a adoção de uma postura de autoridade, 

o respeito mútuo, 3) a programação de atividades junto com a psicopedagoga que 

possibilitem alcançar essas crianças e a pesquisa e a criação de material didático próprio.  

O professor 3 recorreu prioritariamente as estratégias pedagógicas para superar as 

dificuldades e encontrar elementos de solução através da utilização de recursos 

audiovisuais, de atividades lúdicas sendo utilizada contação de histórias e através da 

utilização de filmes. 

Podemos perceber que os professores levantaram questões de suma relevância em 

relação ao Ensino Religioso, mas que na verdade são problemas enfrentados por todos os 

professores de todas as disciplinas em sala de aula. Entretanto, em se tratando do Ensino 

Religioso tais problemas se agravam pela falta de reconhecimento dessa disciplina no 

cenário curricular brasileiro e o desconhecimento generalizado do conteúdo do ensino 

religioso nas escolas. Porém, podemos ver os resultados de como os professores 

pesquisados com formação em Ciências da Religião procuram aprimorar suas práticas 

pedagógicas em sala de aula e como buscam encontrar elementos de solução para as suas 

dificuldades: 

 
Trabalho os eixos temáticos do ER de maneira reflexiva procurando 

utilizar na minha prática de aula um modelo sócio interacionista no 

processo de ensino-aprendizagem (p1).  

Utilizo os conhecimentos da minha formação sem nem um problema, mas 

há dificuldade em relação ao material didático (p2). 

Com uma dinâmica discursiva, reflexiva e tecnológica, o entendimento, 

conhecimento e aprendizagem em relação as diferentes manifestações 

religiosas. Favorecendo assim, o reconhecimento da diversidade cultural, 

levando em consideração as expressões culturais de um povo (p3). 
 

Quando observamos o RCER (2008, p.25) do Ensino Fundamental Municipal de 

Natal, “o tratamento didático baseia-se na observação, reflexão e informação”. De forma 

que o professor deve articular os conteúdos da disciplina de forma integrada com os 

conhecimentos que os alunos já têm, ou seja os conhecimentos não sistematizados e 

fragmentados deles, com um saber sistemático organizando-os em um processo de 

assimilação e apropriação.  
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Freire (1996) questiona: “por que não estabelecer uma intimidade entre os saberes 

curriculares fundamental aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos”. 

Compreendemos aqui, que é inevitável a existência de uma relação entre professor e aluno, 

que o professor não pode descartar os conhecimentos prévios que os educandos já 

adquiriram em suas vivências, pois o ensino e a aprendizagem são uma recíproca. 

Há um outro ponto importante a ser observado, que é a formação docente e a 

continuação dessa formação. Silva (2005) diz que: “a educação continuada se faz 

necessário pela natureza do saber e do fazer humano, como práticas que se desenvolve 

constantemente”. Os professores pesquisados falam sobre isso em seus relatos: 
 

Procurando me capacitar cada vez mais, exemplo disso, tenho alguns 

alunos surdos, então procurei fazer um curso de libras para poder 

oferecer-lhes uma aula que eles pudessem entender o que eu dizia apesar 

da escola ter uma professora de libras (p1).  

Satisfação com a sua prática (p2).  

O ensino inova-se a cada dia, por isso se faz necessário que a prática 

pedagógica esteja sempre atualizada (p3).  

 

É atualizando-se que os professores enfrentam as dificuldades sejam com alunos 

ditos especiais ou regulares. Sendo a formação continuada uma forma de atualizar-se. De 

forma que as dificuldades enfrentadas pelos professores em sala de aula, podem ser 

vencidas com a frequente atualização, ou seja, formação continuada, onde o professor está 

sempre se atualizando e renovando suas estratégias e metodologias em sua prática 

pedagógica. Para Fonseca (1988) “o comportamento humano está diretamente ou 

indiretamente ligado a uma sociologia das motivações que são incorporadas no indivíduo 

pela educação ou pelas relações socioculturais” (p. 201).  

Freitas e Brito (2015) afirmam: “a insatisfação dos professores com as dificuldades 

de aprendizagem dos alunos aparece como um fator que dificulta o processo e avanços 

significativos para a turma”. Segundo as informações coletadas, essa insatisfação é 

decorrente de atividades planejadas, mas que não são executadas devido vários motivos, 

tais como comportamento e falta de participação da família, entre outros. Os três 

professores nos dão respostas de como tentam solucionar estas dificuldades, levando-se em 

consideração que são questões complexas: 
 

Através de capacitação (p1).  

Deveria haver uma sintonia maior entre escola e pais de alunos (p2).  

É complexo, por que uma envolve família, escola e professor, procuro ver 

por partes e procuro soluções cabíveis a cada situação, seja ela de 

aprendizagem ou comportamental (p3). 

 

Dentro desta visão, Antunes (2002) diz, que as crianças não vão à escola apenas 

para aprender, mas no sentido de adquirir conhecimento para que possam se aproximar do 

culturalmente estabelecido pela sociedade. Concomitantemente BRASIL (1997), “a 

participação é um princípio de democracia que necessita ser trabalhado, é algo que se 

aprende e se ensina” como diz nos seus relatos orais, uma das professoras quando abordou 

a relação teoria e prática do ensino e aprendizagem:   
 

O entendimento do próprio fenômeno a gente supera através das leituras, 

através das pesquisas, através da formação continuada, num é? Então 

seria isso, você as vezes sai da universidade com um pensamento bem 

filosófico, sociológico [...]. Mas como é que você vai falar de um 

fenômeno religioso, do que Durkheim pensava e dizer para um aluno do 
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6º ano? Que não sabe nem quem é Durkheim... então você vai ler mais, 

para trazer para os alunos de uma forma mais sucinta, mais simples. E eu 

espero isso, que estudando consiga trazer para uma realidade mais 

prática. 

 

Mediante o exposto, compreendemos que professores e as escolas têm um papel de 

mediador, ou seja, suscitam nos alunos o desenvolvimento de suas criatividades e 

capacidades e de estabelecer um vínculo entre a cultura da sociedade em que se inserem e a 

cultura escolar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal do artigo foi promover a produção de conhecimento e saberes 

através da pesquisa-ação crítico-colaborativa, a partir das dificuldades enfrentadas pelos 

professores bem como os elementos de superação que utilizam para solucionar essas 

dificuldades.  Percorremos um caminho através de encontros, questionamentos e leituras. 

Refletimos sobre dilemas identificando questões de pesquisas sobre a formação e a 

prática pedagógica a partir de grupos de discussão constituídos por graduandos e 

professores do ensino religioso na educação básica. As dificuldades enfrentadas pelos 

professores pautaram sobre os aspectos de capacitação profissional, didático-pedagógicas e 

relacionais envolvendo a cultura escolar e familiar na aprendizagem e comportamentos dos 

alunos, entre outras, enfrentadas em sala de aula.  Contudo podemos observar que estas 

dificuldades não são exclusivas do professor do Ensino Religioso, mas que se tornam mais 

complexas devido ao desconhecimento de parte da sociedade do significado do Ensino 

Religioso Escolar. 

Nos foi possível encontrar elementos epistemológicos de solução, apoiadas na 

literatura pertinente, para as questões de pesquisa identificadas nas reflexões a partir de 

experiências formativas, pedagógicas e investigativas dos alunos e professores. Vimos que 

a prática pedagógica dos professores pesquisados, têm embasamento na literatura que 

dispomos para nos ajudar a enfrentar as dificuldades com as quais nos deparamos em sala 

de aula. As respostas que os professores deram de como estão tentando solucionar os 

problemas e as dificuldades foram respostas que pautaram principalmente a superação de 

dificuldades apoiadas nas leituras de autores da pedagogia e do ensino religioso e da 

necessidade realizar a formação continuada como um dos caminhos para se vencer as 

dificuldades em sala de aula.  

Ademais, o artigo possibilitou o encontro de saberes da experiência e dos saberes 

profissionais produzidos durante os debates tanto no grupo de pesquisa quanto com os 

professores a partir das respostas às questões norteadas pela pesquisa-ação. Os 

participantes além de refletir e identificar sobre as dificuldades enfrentadas em sala de 

aula, puderam expor suas estratégias de superação, suscitando o debate sobre as relações 

entre teoria e prática, saberes e conhecimentos. Através da pesquisa científica e seus 

resultados foi possível chegar a conclusão da importância da relação entre formação, 

atuação docente e formação continuada e suas repercussões na sala de aula. 
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A VISÃO DOS CLIENTES E VISITANTES SOBRE A GESTÃO EMPREENDEDORA 

DOS BARES E RESTAURANTES DA BARRAGEM DE PAU DOS FERROS – RN. 

  

Daiany Oliveira da Silva1; Laecio da Cunha Oliveira2. 

 

RESUMO: O presente artigo trata-se de uma pesquisa resultante do plano de trabalho 

intitulado: Estudo dos fatores determinantes da ocupação do espaço pelos empreendedores e 

clientes nos bares e restaurantes na barragem de Pau dos Ferros-RN, observando e analisando 

os fatores positivos e negativos da ocupação do espaço pelos empreendedores, clientes e 

visitantes. Como metodologia utilizou a pesquisa quantitativa e qualitativa, uma vez que foi 

elaborado um formulário semi-estruturado com perguntas abertas e fechadas, sendo também 

uma pesquisa exploratória, de campo e de censo.  Para levantamento de dados foi utilizado 

um formulário, explicando o objetivo do estudo. O universo da pesquisa foram 100 clientes e 

visitantes em 8 bares/restaurantes da Barragem de Pau dos Ferros – RN. Analisando-se os 

dados da pesquisa, observa-se que, 63% dos entrevistados são do sexo masculino e 37% do 

sexo feminino. 60% dos entrevistados são naturais do município de Pau dos Ferros - RN, 40% 

vieram de outros municípios. 55% dos clientes e visitantes buscam comidas e bebidas nos 

empreendimentos. 45% consideram como principal diferencial competitivo as bebidas 

geladas.  serviços de atendimento do garçom e da cozinha, bebidas e comidas. Como fatores 

negativos, detectamos a falta de água, ou seja, a barragem estar seca gerando uma imagem 

desoladora, poucas arvores em torno do reservatório, falta de gestão pelos responsáveis pela 

limpeza e manutenção da barragem e a falta de maior diversificação do cardápio. Concluímos, 

sugerindo a inserção de internet, televisores, vídeos, melhorias no cardápio e criar eventos de 

gastronomia e shows semanais para atrair os clientes de forma crescente para minimizar a 

seca que afeta a região e as vendas nos bares/restaurantes desta barragem de Pau dos Ferros.  

a cidade pólo do alto oeste potiguar com um potencial turístico a ser desenvolvido. 

   

Palavras chave: Empreendedorismo; Clientes; Bares/Restaurantes; Barragem.  

                                                                                 

INTRODUÇÃO          

 

Este artigo trata-se de uma pesquisa sobre o estudo dos fatores determinantes da 

ocupação do espaço pelos empreendedores e clientes nos bares e restaurantes na barragem de 

Pau dos Ferros-RN, cujos dados e informações pesquisados trazem o contexto de 

fundamentação teórica sobre a visão dos clientes, visitantes e turistas sobre a gestão dos 

empreendedores. 

Analisando as raízes do empreendedorismo, Dornelas (2001) faz um resgate histórico 

e identifica que a primeira definição do empreendedorismo é creditada a Marcopolo, sendo o 

                                                             
1 Discente do Curso de Administração, “Campus Avançado “Profª Maria Elisa de A. Maia” – CAMEAM, UERN. e-mail: 
daianynha.21@hotmail.com. 2. Docente do Curso de Administração do “Campus Avançado “Profª Maria Elisa de A. Maia” 
– CAMEAM, UERN. e-mail: laecio.prof@gmail.com.] 
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empreendedor aquele que assume os riscos de forma ativa, físicos e emocionais, e o 

capitalista assume os riscos de forma passiva. 

No Brasil, o empreendedorismo começou a ganhar força na década de 1990, durante a 

abertura da economia. A entrada de produtos importados ajudou a controlar os preços, uma 

condição importante para o país voltar a crescer, mas trouxe problemas para alguns setores 

que não conseguiam competir com os importados, como foi o caso dos setores de brinquedos 

e de confecções, por exemplo. Para ajustar o passo com o resto do mundo, o país precisou 

mudar. 

O Nordeste brasileiro é destaque nacional quando o assunto é empreendedorismo. A 

pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (2015), mostra que quase 63% dos novos 

empresários nordestinos identificam chances de negócios por oportunidade, e não apenas por 

complemento de renda. Para que um empreendimento consiga sobreviver é necessário que ele 

ofereça seus serviços com qualidade. 

O empreendedorismo em bares/restaurantes não envolve apenas produtos mas também 

serviços, assim, precisamos definir primeiramente o que é um serviço. Segundo Borges et 

al (2008. p. 95), “serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista.” 

De acordo com Castelli (1996), ter conhecimento sobre determinadas dimensões é 

importante para o empreendedor determinar os segmentos de mercado que  vai atuar. Tais 

dimensões consistem em: desempenho, características, confiabilidade, conformidade, 

durabilidade, estética e qualidade percebida.  

Quem determina se um serviço é de qualidade é o cliente. Disso depende da 

organização geral do empreendimento. Se estiver de acordo com as suas expectativas é 

considerado de qualidade. De acordo com Las Casas (1999. p. 25) o momento de verdade é 

"qualquer contato de um indivíduo com a organização e que forma alguma impressão".  

Já de acordo com o Programa Qualidade na Mesa, desenvolvido pela ABRASEL - 

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (2009), são pontos importantes  para que haja 

qualidade durante o atendimento, como Postura profissional; Comunicação; Infraestrutura; 

Higiene; prreços, descontos e promoções; opções de pagamento; plano de negócios; Análise 

de mercado; Plano de Marketing; Plano Operacional e Plano Financeiro. 

A grande pergunta que os pesquisadores se fazem é: quais são as características dos 

empreendedores de sucesso? Eles têm algo diferente dos outros? Filion [1999] acredita que as 
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características variam de acordo com as atividades que o empreendedor executa em uma dada 

época ou em função da etapa de crescimento da empresa. (DOLABELA, p.70, 1999). Por 

isso, talvez sejamos mais suscetíveis “a enfoques que tendem a sobrevalorizar o 

desenvolvimento de atributos individuais, quase sempre calcados numa visão de subjetividade 

de cunho mais psicológico que social”. 

 É fundamental para atendimento das necessidades e desejos dos clientes em potenciais 

e os futuros clientes, que os empreendedores possuam algumas das seguintes características: 

O objetivo maior de uma empresa é acima de tudo, procurar atender as necessidades  

que gerem satisfação de seus clientes, pois  a empresa que  satisfazer as necessidades e 

desejos dos seus consumidores  de maneira mais eficiente que seus concorrentes, certamente 

atingirá suas metas e os objetivos dos clientes. (KOTLER e AMSTRONG, 1998). 

Para Kolter (1998) destaca que o ponto de partida do marketing, é o estudo e análise 

de como a empresa pode atender as necessidades e desejos dos consumidores atuais e em 

potenciais por meio de seus produtos e serviços. Para os autores, Robert Lautenborn apud 

Cobra (2009, p. 16) ao visualizarem que "mais importante do que ter um produto ou serviço 

para ofertar é ter um cliente para satisfazer". Por esse motivo, é que as empresas devem a cada 

dia procuram conhecer melhor o seu mercado e por meio da pesquisa, saber dados e 

informações, sobre o que o cliente espera em forma de produtos e serviços cada vez que vai 

até a empresa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Pode-se definir o presente estudo da visão dos clientes, turistas e visitantes dos bares e 

restaurantes da Barragem de Pau dos Ferros – RN. Esta pesquisa é do tipo quantitativa, 

devido à utilização de médias, freqüências e porcentagem, durante o tratamento dos dados. 

Portanto, podemos afirmar que o estudo se enquadra tanto como pesquisa qualitativa uma vez 

que descreve características comportamentais dos respondentes desta pesquisa.  

Os conhecimentos gerados nesta pesquisa poderão ser utilizados pelos docentes do 

curso de administração sobre a visão dos clientes sobre a prática empreendedora, uma vez que 

a herança herdada historicamente da profissão na prática docente tem comprometido a prática 

do ensino universitário, uma vez que nela se cristalizou a valorização da ação de ensinar como 

transmissão de conhecimentos. Porém, as vivências pessoais e profissionais dos docentes com 

outros ambientes que não seja a sala de aula, geram reflexões de sua prática e gera novos 

conhecimentos de aprendizagem dos alunos (SANTOS, 2011).  
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Para levantamento de dados foi utilizado um formulário, explicando o objetivo do 

estudo. Quanto aos fins a pesquisa é descritiva, que segundo Vergara (1998, p.45) “é aquela 

que expõe característica de determinada população ou de determinado fenômeno. Pode 

também estabelecer correlações entre as variáveis e definir sua natureza”. Conforme Vergara 

(1998, p. 47) “os tipos de pesquisa não são mutuamente excludentes”. Dessa forma, quanto 

aos meios pode ser ainda uma pesquisa bibliográfica, de campo e estudo de caso. O universo 

da pesquisa foram os clientes e visitantes dos bares e restaurantes da Barragem de Pau dos 

Ferros – RN.   

De acordo com Gil (2002, p. 51) “quando o levantamento recolhe informações de 

todos os integrantes do universo pesquisado, tem-se um censo”, que se faz muito importante, 

pois proporcionam informações “[...] gerais acerca das populações, que são indispensáveis em 

boa parte das investigações sociais”. Para Corrar e Theóphilo (2008), quando se trata de uma 

população ou universo bem reduzido o censo é mais adequado para a realização da pesquisa, 

pois o censo propicia precisão incontestável.  

O presente estudo utilizou como universo os clientes e visitantes dos bares e 

restaurantes da Barragem de Pau dos Ferros – RN, que representam uma população não 

probabilística, uma vez que utilizamos a amostra por conveniência e acessibilidade, no 

período de 18 de outubro a 30 de novembro de 2014. Cuja pesquisa de campo foi realizada 

em 8 bares e restaurantes, tendo 100 clientes e visitantes presentes que responderam as 

perguntas contidas no instrumento de pesquisa aqui representado por um formulário. 

O instrumento mais adequado para realizar a coleta de dados foi um formulário, 

elaborado com perguntas abertas e fechadas, de maneira que as respostas obtidas após a 

aplicação deste formulário forneceu dados e informações suficientes para atender os objetivos 

propostos por este trabalho.  

A escolha deste instrumento se deu pelo fato de o formulário ser, segundo Vergara 

(2007, p. 55), “[...] um meio-termo entre questionário e entrevista”, onde se apresenta de 

forma escrita, porém, quem aplica o formulário também o assinala de acordo com dados 

recebidos oralmente pelo entrevistado.  Sendo aplicado este instrumento nesta pesquisa. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Ao analisarmos os dados e informações coletadas nos formulários de pesquisa 

aplicados com os clientes, turistas e visitantes nos bares/restaurantes em atividade nas 
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proximidades da barragem de Pau dos Ferros-RN, nos revela fragmentos da realidade destes 

estabelecimentos na visão dessas pessoas quanto a qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos por estas pequenas e micro empresas, como nos mostra o gráficos e informações 

contidos a seguir quanto ao: 

Gênero dos clientes e visitantes da barragem de Pau dos Ferros – RN. Analisando-se os 

dados, observa-se que, 63% dos entrevistados são do sexo masculino e 37% do sexo 

feminino. Eexiste no Brasil 5,2 milhões de mulheres a mais do que homens, as pessoas do 

sexo feminino apresentam minoria da nossa pesquisa. (IBGE, 2015). 

 O Gráfico 1, a seguir, nos informa sobre a origem dos clientes e visitantes da barragem 

de Pau dos Ferros – RN.  

           Gráfico 1 – Origem dos clientes e visitantes da barragem de Pau dos Ferros – RN.  

 
Fonte – Dados da pesquisa, 2014. 

 

Conforme o com o Gráfico 1, analisando-se os dados, observa-se que, 60% dos 

entrevistados são naturais do município de Pau dos Ferros - RN, 10% vieram de Rafael 

Fernandes – RN, e 30% dos entrevistados são naturais de outros municípios. O que mostra 

que os clientes e visitantes locais dominam devido a estiagem e seca da barragem,  a qual tem 

um grande potencial de atração para o turismo, quando está com seu nível de água elevado, 

embora esta estivesse ficada seca com apenas 6% do seu volume no mês de outubro de 2014 

devido a poucas chuvas em seu reservatório nos últimos três anos.  
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O gráfico 2, mostra os motivos pelos quais levaram as pessoas a visitarem os bares e 

restaurantes da Barragem de Pau dos Ferros – RN.   

 

Gráfico 2 – Motivos que levaram os clientes e visitantes visitarem o empreendimento na Barragem de 

Pau dos Ferros – RN. 

 
Fonte – Dados da pesquisa, 2014. 

 

De acordo com o Gráfico 2, podemos observar que 55% dos clientes e visitantes 

tiveram como principal  motivo de visita aos bares/restaurantes são as bebidas e comidas. Já 

20% responderam que o motivo é o clima evidenciando que ainda é um forte fator para atrair 

os visitantes. 15% têm outros fatores como motivos para visitar os bares e restaurantes da 

Barragem de Pau dos Ferros – RN.  Diante do período de seca que viemos enfrentando, 

apenas 10% responderam que vão ao estabelecimento por causa das águas para banho.  

Para Kotler e Armstrong (1998) e Ramos (2003) explicam que a satisfação é um passo 

necessário para a fidelização do cliente, como: a fidelidade pela satisfação da superioridade 

do produto ou serviço oferecido aos clientes. Nesta pesquisa, destaca-se a procura e satisfação 

com bebidas e comidas nos bares e restaurantes da referida barragem. 

O Gráfico 3, mostra os principais diferenciais competitivos considerados pelos clientes 

e visitantes nos empreendimentos da barragem de Pau dos Ferros – RN. 

 

Gráfico 3 – Principais diferenciais competitivos que atraem os clientes e visitantes. 
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Fonte – Dados da pesquisa, 2014. 

 

De acordo com o Gráfico 3, em relação aos principais diferencias competitivos, 

destacam-se as bebidas geladas com 45%, a opinião sobre as bebidas mostra o quanto o 

cliente se torna cada vez mais exigente, fazendo críticas sobre diversos e diversos aspectos 

antes não percebidos. Já 15% responderam que a qualidade dos pratos é um dos principais 

diferenciais competitivos. 10% dos entrevistaram optaram pelos serviços (Atendimento rápido 

e eficiente), 5% o tamanho dos peixes. Os clientes sempre procuram estabelecimentos com 

preços de acordo com seu poder de compra, e que seja equivalente a qualidade do produto 

oferecido. Portanto, quando questionados sobre os preços oferecidos pelos empreendimentos 

apenas 2% responderam como principal diferencial competitivo. 23% acharam melhor 

responder com outros diferenciais competitivos.  

Em relação aos serviços a classificação negativa obteve um percentual significativo. 

Portanto, diante dessa opinião, os empreendedores devem pensar em melhorias futuras, como 

investimento em capacitação dos funcionários, a fim de alcançar um maior nível de satisfação.  

Para Magri (2009, p.05) “Um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende 

perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo às 

necessidades do cliente”. 

No Gráfico 5, o cliente avalia os produtos e serviços oferecidos no estabelecimento em 

que foi entrevistado. 

 

Gráfico 4 – Avaliação dos itens encontrados nos bares e restaurante da Barragem de Pau dos Ferros – 

RN. 
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Fonte – Dados da pesquisa, 2014. 

 

 De acordo com o Gráfico 4, ao analisar o que os clientes e visitantes encontram e 

avaliam nos bares e restaurantes da Barragem  Mais de 80% analisaram os pratos consumidos 

e as mesas e cadeiras como boas, 70% consideram bons os serviços de atendimento do 

garçom e da cozinha, bebidas e comidas. 50% dos entrevistados dizem que o estacionamento, 

limpeza e higiene, estradas de acesso e preços são bons. Porém vemos que em relação à 

paisagem o número de avaliações ruins são superiores, onde mais de 30% consideram ruins e 

21% consideram boas. Hoffman e Bateson (1997) destacam a relevância de características 

distintas dos serviços: Intangibilidade, heterogeneidade, inseparabilidade e perecibilidade. 

A seguir, temos o Gráfico 6, que mostra a avaliação dos clientes e visitantes sobre suas 

contribuições no consumo sem desperdício dos produtos oferecidos pelos bares e restaurantes 

da barragem de Pau dos Ferros – RN. 

 

Gráfico 5 – Avaliação dos clientes e visitantes sobre suas contribuições no consumo sem desperdício 
dos produtos nos bares e restaurantes da barragem de Pau dos Ferros – RN. 

 
 Fonte – Dados da pesquisa, 2014.  
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De acordo com os dados do Gráfico 5, podemos perceber que a maior parte dos 

clientes e visitantes dos bares e restaurantes localizados na Barragem de Pau dos Ferros – RN, 

83% avaliam a sua contribuição como boa ou ótima, apenas 17% disseram ser regular ou 

ruim, ninguém a considerou como péssima. Magri (2009, p.07) “[...] A matriz da qualidade 

funciona como um sistema em que a entrada (input) é a voz do cliente. O processo nada mais 

é que a transformação das necessidades exigidas pelo cliente. A saída (output) consiste nas 

especificações do produto/serviço.” 

Segundo a revista Hypeness “O desperdício é um dos maiores males do mundo. 

Enquanto uns esbanjam fartura em seus pratos, outros almejam ter o que comer no dia 

seguinte. A triste estimativa é de que 1,3 bilhões de toneladas de alimentos vão parar no 

lixo anualmente, representando quase 40% da produção global.” 

O Gráfico 6, mostra  a visão dos clientes e visitantes quanto à demora dos pedidos 

solicitados nos bares e restaurantes da barragem de Pau dos Ferros – RN. 

Gráfico 6 – Quanto à demora dos pedidos nos bares e restaurantes da barragem de Pau dos 

Ferros – RN 

 
Fonte – Dados da pesquisa, 2014. 

 

Analisando-se os dados do Gráfico 6, podemos perceber que em relação à demora do 

pedido nos bares e restaurantes da Barragem de Pau dos Ferros – RN, os clientes e visitantes 

encontram-se satisfeitos, pois 78% responderam que não há demora do pedido, ou apenas, 

poucas vezes. Porém outros 22% disseram que sempre ou na maioria das vezes há a demora. 

Outros preferiram não questionar a respeito. Quando tratamos de serviços do ramo 

alimentício, os cuidados devem ser dobrados, aspectos como a higiene e aparência do 

profissional são importantes, bem como, a higiene. Como afirmam Churchill Jr. & Peter 

(2000, p.09) apud Dantas (2007, p.18) “a orientação para o mercado depende de compreender 

as necessidades e desejos dos clientes e construir produtos e serviços para satisfazê-los.”   
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 No último gráfico, a seguir, Gráfico 8 temos a relação de pretensão dos clientes e 

visitantes em voltar aos bares e restaurantes da Barragem de Pau dos Ferros – RN.     

 
Gráfico 7 – Quanto à pretensão de voltar aos bares e restaurantes da Barragem de Pau dos Ferros – RN 

 
Fonte – Dados da pesquisa, 2014. 

 

 De acordo com os dados do Gráfico 7, podemos analisar que apesar de existirem 

algumas barreiras e dificuldades, os clientes e visitantes estão totalmente satisfeitos com os 

bares e restaurantes da Barragem de Pau dos Ferros – RN. 100% deles responderam que 

pretendem voltar novamente, isso mostra que todo o esforço dos empreendedores locais vale 

apena e que apesar dos empecilhos não devem desistir, pois possuem bastantes clientes 

fidelizados, assim como, uma grande quantidade de turistas e visitantes.   

 Para Kotler e Armstrong (1998) e Ramos (2003) explicam que a satisfação é um passo 

necessário para a fidelização do cliente, neste caso, tem um efeito multiplicador por meio do 

marketing boca a boca, ao disseminar os indicadores positivos a imagem dos produtos e 

serviços por onde passa, trazendo novos clientes para conhecerem os bares/restaurantes da 

barragem de Pau dos Ferros-RN. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Concluímos certos de que o presente artigo conseguiu mostrar os autores da área de 

empreendedorismo e da área de atendimento das necessidades e desejos dos clientes e 

visitantes em bares/restaurantes em áreas de lazer, neste caso os empreendimentos localizados 

na barragem de Pau dos Ferros – RN.  

Também, mostramos em forma de gráficos e tabelas as respostas referentes a visão de 

100 clientes em 8 bares/restaurantes, a origem dessas pessoas, que buscam bebidas e comidas 
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ao visitarem estes empreendimentos, que consideram como principal diferencial competitivo 

as bebidas geladas.  

Já como fatores negativos, detectamos a falta de água, ou seja, a barragem estar seca 

gerando uma imagem desoladora, poucas arvores em torno do reservatório, falta de gestão 

pelos responsáveis pela limpeza e manutenção da barragem e a falta de maior diversificação 

do cardápio.  

Concluímos, sugerindo como soluções em curto prazo a inserção de internet, 

televisores, vídeos, melhorias no cardápio, criar eventos de gastronomia, shows semanais e 

diversificar o cardápio para atrair os clientes, visitantes e turistas para trazerem renda para os 

bares/restaurantes, até que as chuvas retornem e tragam as águas e se torne novamente a 

barragem de Pau dos Ferros, um grande atrativo para todas as pessoas que são beneficiadas 

pelas atividades empreendedoras. 
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AGRICULTURA FAMILIAR E POLÍTICAS PÚBLICAS: uma análise das 

modalidades do programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no Território Açu-

Mossoró (RN). 
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RESUMO: O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é um instrumento de 

estruturação do desenvolvimento da agricultura familiar. Instituído pelo art. 19 da Lei nº 

10.696, de 02 de julho de 2003, atualizado pela Lei nº 12.512 de 14/10/2011, o programa 

promove a aquisição de alimentos de agricultores familiares, diretamente, ou por meio de 

suas associações/cooperativas e destina os produtos adquiridos para pessoas em 

vulnerabilidade social e alimentar. Assim, este trabalho objetiva analisar as três modalidades 

executadas pela  CONAB no território da Cidadania Açu-Mossoró.  A principal ideia é 

mostrar a relevância das modalidades para o público beneficiado. Na metodologia utilizou-

se abordagem qualitativa e quantitativa, com dados secundários obtidos através da 

CONAB/RN no período de 2005 a 2014. No entanto, percebeu-se que mesmo com a política 

fragilizada por alguns fatores a CONAB continua executando suas operações, 

principalmente na modalidade CDS. 

PALAVRAS CHAVES: Agricultura Familiar, Políticas Públicas, PAA e Território. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As políticas públicas direcionadas ao meio rural se caracterizaram por seu caráter 

setorial, pois designavam a interesses de crescimento de produção. Mas, no decorrer dos 

anos com algumas mudanças essa perspectiva começou a ser decentralizada em virtude de 

uma nova conjuntura política e social. Essa fase se caracterizou como princípios que 

norteiam para o crescimento econômico e não para o desenvolvimento rural. Sendo assim, o 

espaço rural era visto como locus, apenas um ambiente para produção. 

 Nos anos 90, as políticas públicas para o meio rural brasileiro incorporaram a 

perspectiva territorial, no decorrer desses anos o estado brasileiro introduziu novos conceitos 
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às políticas públicas, além de incentivarem a participação e a organização coletiva dos 

beneficiários. Um enfoque territorial que estimulou cada vez mais a participação dos atores 

sócias e uma estruturação geral mais consolidada. Essas políticas passaram a incorporar 

algumas mudanças em termos de concepção, estruturação e formas de implementação. 

As políticas públicas atualmente têm atingido um alvo bem mais diferenciado, pois 

suas medidas visam estimular a produção rural, facilitar a comercialização dos produtos e 

melhorar a vida da população que vive no campo. Assim, o desenvolvimento rural tem 

crescido e difundido barreiras, construindo assim um novo pensamento. Essas políticas são 

diretrizes que buscam atingir metas que possam a vir melhorar a qualidade de vida da 

população beneficiada. 

HESPALHOL (2008) coloca que, além da incorporação da perspectiva territorial, em 

que se procura considerar e valorizar a grande diversidade (econômica, social, política e 

cultural) que compõe o espaço rural brasileiro, se passou a considerar o município como a 

instância adequada para a implementação, a gestão e a fiscalização das políticas públicas. 

Nesse sentido, houve cada vez mais a criação de novas políticas que passaram a 

fortalecer o homem do campo. Como o PRONAF - o Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar, que foi criado em meados dos anos 1990, uma política nacional 

direcionada para a agricultura familiar, onde promove o aumento da produção e da 

produtividade e a redução dos custos de produção, visando à elevação da renda da família 

produtora rural (BRASIL, 2014). 

Já do ponto de vista operacional, houve a introdução de alguns princípios relevantes 

nas políticas públicas, como, a participação de ministérios e secretarias, na formulação e 

implantação das ações, bem como na tentativa de se integrar os programas, como é o caso do 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O PAA é uma política pública definida no 

âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), que está sendo 

operacionalizada por órgãos federais, governos estaduais e governos municipais. Possui duas 

finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Para 

o alcança esses dois objetivos, o Programa compra alimentos produzidos pela agricultura 

familiar, e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas 

atendidas pela rede socioassistencial e pelos equipamentos públicos de alimentação e 

nutrição (BRASIL, 2012). 

Um instrumento de estruturação do desenvolvimento da agricultura familiar, uma 

política que outros países começaram a replicar, pois ela oferece vários benefícios em muitas 
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esferas desde econômica até ambiental. Seus objetivos vão de Remuneração da Produção, 

Ocupação do Espaço Rural, Distribuição de Renda, Combate à Fome, Cultura Alimentar 

Regional até Preservação Ambiental (CONAB, 2014).  

O PAA conta com algumas modalidades para ser operacionalizado, essas 

modalidades são divididas por especificidade, cada um contem suas características destinada 

para algum público alvo. São seis modalidades: compra direta, compra com doação 

simultânea, apoio a formação de estoque, PAA leite, compra institucional e aquisição de 

sementes. Cada uma tem sua função para conseguir alcançar o objetivo do programa e 

beneficiar o maior número de pessoas possíveis. 

A políticas públicas acaba sendo um estimulo para agricultura familiar já que com a 

ascensão da agricultara familiar na década de 1990, muitas políticas foram direcionadas para 

esse novo eixo da agricultura que começou aos poucos ganhar espaço e valor. A agricultura 

familiar tem se destacado como uma forma de promover a entrada de produtos oriundos da 

agricultura familiar nos mercados, um fortalecimento da comercialização dos produtos de 

base familiar.  

 A agricultura familiar gera mais de 80% da ocupação no setor rural é responsável por 

cerca de 40% da produção agrícola. Favorecendo assim, o emprego de práticas produtivas 

ecologicamente mais equilibradas, como a diversificação de cultivos, o menor uso de 

insumos industriais e a preservação do patrimônio genético. Em 2009, cerca de 60% dos 

alimentos que compuseram a cesta alimentar distribuída pela Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB) originaram-se da Agricultura Familiar (CONAB, 2009).  

 Políticas voltadas para o campo visam estimular a produção rural e auxiliar na 

comercialização dos produtos. Dentro dessas políticas o PAA vem como um instrumento de 

garantia de comercialização dos produtos dos agricultores, como uma maneira de garantir o 

acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às populações. 

Segundo Cavalcante (2009), as políticas públicas assumem pouco a pouco a 

responsabilidade quanto ao critério da sustentabilidade do desenvolvimento, já que ela busca 

a compreensão da atividade humana, do processo econômico e de uma melhor qualidade de 

vida. 

 O PAA foi instituído pela Lei Nº 10.696, de 02 de Julho de 2003, criado no governo 

Lula como parte do Programa Fome Zero, é considerado como uma das principais ações 

estruturantes desse programa. O PAA constitui-se em mecanismo complementar ao 

Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF). É um instrumento de estruturação 
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do desenvolvimento da agricultura familiar, que promove a aquisição de alimentos de 

agricultores familiares, diretamente, ou por meio de suas associações/cooperativas, com 

dispensa de licitação, destinando-os à formação de estoques governamentais ou à doação 

para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, atendidas por programas 

sociais locais (BRASIL, 2014).  

 A criação do PAA por instrumento legal representou um marco na política agrícola 

brasileira. Sua implementação revela, a presença do Estado na comercialização da pequena 

produção familiar. Ao assegurar os pequenos agricultores a aquisição de seus produtos, o 

governo lhes transmite segurança e, como os preços são remuneradores, eles se sentem 

incentivados a produzir em quantidade e qualidade (CONAB, 2014).  

 Esse programa beneficia diretamente 200 mil agricultores familiares, que aumenta 

sua renda através da compra dos seus produtos e começa a produzir cada vez mais, pois 

esses programas acabam sendo um estimulo de vida e produção. Possui dois públicos 

beneficiários: os fornecedores e os consumidores de alimentos que se interagem ao 

compartilhar interesses que acaba se tornando uma forma de melhorar a qualidade de vida de 

ambas as partes. 

 A comercialização é uma de forma de promover a distribuição de renda e uma forma 

de provocar a remuneração de renda, oportunidade de preço compensador, que traz 

segurança e incentivo para o pequeno agricultor, que passa a planejar suas atividades pela 

perspectiva de um horizonte maior de previsibilidade. Também contribui para a constituição 

de estoques públicos de alimentos produzidos pelos próprios agricultores familiares. Além 

disso, o programa promove o abastecimento alimentar por meio de compras governamentais, 

fortalece circuitos locais e regionais e redes de comercialização, valoriza a biodiversidade e 

a produção orgânica e agroecológica e incentiva hábitos alimentares saudáveis (MDA, 

2012). Com toda essa articulação o padrão de vida do agricultor e de sua família elava-se e 

promove o desenvolvimento sustentável nas áreas menos assistidas do meio rural. 

 Das seis modalidades existentes do programa, a CONAB é responsável por três 

modalidades, realiza toda articulação, desde do Ministério (recurso) até os beneficiários 

(público alvo). 

 As três modalidades operadas pela CONAB são a Compra Direta da Agricultura 

Familiar – CDAF (recurso MDS-MDA), a Compra com Doação Simultânea – CDS 

(recursos exclusivos do MDS) e o Apoio à Formação de Estoques pela Agricultura Familiar 

– CPR Estoque (recurso MDS-MDA). Em suas operações, a Companhia optou por uma 
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metodologia que estabelece a relação direta com as organizações econômicas dos 

agricultores familiares, visando à aquisição dos produtos, estimulando a produção, o 

planejamento e a distribuição de gêneros alimentares para a população sob insegurança 

alimentar e nutricional e, ainda, no fornecimento de alimentos para formação de estoques 

públicos (BRASIL, 2014, p, 40).  

 

 

Modalidades Características Fonte de 

Recurso 

Executor Forma de 

Acesso 

CDAF Visa aquisição de 

alimentos para 

distribuição ou para 
formação de estoques 

públicos, com 

sustentação de preços. 

 

MDS 

 

CONAB, 

Estado, 
Municípios. 

Individual, 

grupos 

informais, 
cooperativas e 

associações. 

CDS Tem como finalidade 

o atendimento de 

demandas locais de 

suplementação 
alimentar, 

promovendo o Direito 

Humano à 
Alimentação 

Adequada. 

 

MDS e MDA 

 

CONAB 

Cooperativas e 

associações de 

produtores 

CPR Estoque 

 
 

 

 

Destina-se a 

constituição de 
estoques de alimentos, 

visando agregação de 

valor à produção e 
sustentação de preços. 

 

 
MDS e MDA 

 

 
CONAB 

Individual, 

grupos 
informais, 

cooperativas e 

associações. 

QUADRO 01: Modalidades do PAA, Características, Fonte de Recursos, Executores e Forma de 

Acesso.  

Fonte: HESPALHOL 2008, adaptada pelos autores. 

 

Sua operacionalização é simples, pois a compra é feita diretamente pela CONAB, 

sem intermediários ou licitações, e com preço recompensador. A CONAB recebe, analisa, 

aprova e repassa os recursos financeiros para cada cooperativa e associação, mediante a 

formação de uma espécie de contrato. Nesse contrato é previsto o valor de cada produto e 

capacidade de oferta, onde os agricultores podem participar com distintos tipos e 

quantidades de produto. Além disso, também tem a função de credenciar as entidades 

beneficiadas com o PAA, cabe também a ela repassar os polos de compra o padrão de 

qualidade dos alimentos entregues pelos agricultores que é estabelecido pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 2014). 
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No entanto, toda parte de articulação, análise e repasse de recursos dessas três 

modalidades é realizada pela Companhia que é um intermédio entre o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), os agricultores e os beneficiários e uma 

garantia de preço justo, uma forma de acabar com as vendas para os atravessadores que, 

antes acabavam desvalorizando a mão de obra dos agricultores familiares.  

 O PAA integra o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN, e 

tem a finalidade de promover a inclusão econômica e social, com fomento à produção com 

sustentabilidade, ao processamento, à industrialização de alimentos e à geração de renda. 

Cada vez mais busca-se o incentivo a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura 

familiar que dessa forma promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e 

regularidade necessárias (BRASIL, 2014). 

 Partindo de uma concepção inter setorial de segurança alimentar e nutricional, 

segundo Grisa (2011), o PAA contempla tanto as demandas de acesso aos alimentos das 

populações em situação de insegurança alimentar como as necessidades dos agricultores 

familiares de conseguir mercados para seus produtos. Uma forma de colocar alimentos de 

verdades na mesa da população e incentivar a consumir alimentos saudáveis livres de 

qualquer contaminante. 

 Se tornando assim, uma política que permitem a reestruturação, integração e 

articulação de circuitos agroalimentares locais e regionais, atuando nas dimensões da 

segurança alimentar e nutricional que abrangem da produção ao consumo de alimentos 

(BRASIL, 2012). 

Diante disso, o artigo tem o objetivo de estudar o PAA e as modalidades executadas 

pela CONAB no território da cidadania Açu-Mossoró (RN), explicando sobre essas 

modalidades e mostrando sua relevância para público e as esferas que o programa atinge. 

Para atingir esse objetivo foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a temática, 

coleta de dados secundários disponibilizados pela CONAB para um melhor esclarecimento 

do conteúdo. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho é uma ação do Grupo de Pesquisa Desenvolvimento Regional: 

agricultura e petróleo, da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (FACEM/UERN), através do projeto, INCLUSÃO PRODUTIVA E 

GESTÃO SOCIAL: estruturação econômica, inovação e governança para o 
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desenvolvimento territorial sustentável do Rio Grande do Norte, financiado pelo 

MDA/SDT/CNPq.  

A pesquisa contou com levantamento bibliográfico e documental que conveio para 

estruturar o estudo. Procedeu com execução da combinação das abordagens qualitativas e 

quantitativas que serviram de sustento para a produção do estudo sobre o PAA e suas 

modalidades executadas pela CONAB no território Açu-Mossoró (RN). Conforme mostra o  

 
 

 
FIGURA 1: Municípios que compõem o Território Açu-Mossoró (RN)  

Fonte: SIT/SDT/MDA, 2014. 

 

Assim, buscou-se realiza um levantamento de dados secundários junto a CONAB 

que possibilitou a análise dos anos de 2005 a 2014 das modalidades executadas pela 

CONAB.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O estado do Rio Grande do Norte tem uma posição de destaque no âmbito do PAA, 

onde promove uma grande influência no cotidiano das pequenas comunidades rurais 

potiguares. A operacionalização do PAA no âmbito do MDS ficou sob competência da 

CONAB que é responsável por articular a relação entre a produção e a comercialização. No 

estado a adesão dos agricultores familiares ao PAA é bastante significativa desde os anos 

iniciais de sua implementação, pois oferece uma oportunidade de comercialização e 
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melhoria de vida. No estado três modalidades já foram executas, mas devido a alguns 

problemas relacionado principalmente a seca algumas modalidades deixaram de ser 

executadas. 

A CONAB começa suas operações no ano de 2003 com a execução da modalidade 

CDAF. No ano de 2005 tem início as operações na modalidade Formação de Estoque (CPR 

Estoque). Em 2006 tiveram início as operações Compra para Doação Simultânea (CPR 

Doação), que no RN a doação é feita para escolas, creches municipais, instituições 

filantrópicas, hospitais e casas de saúde. Essa modalidade tem estimulado a diversificação 

produtiva nas comunidades rurais do estado, além de contribuiu para fortalecimento do 

associativismo e o cooperativismo. Todavia, optou-se pelo período de 2005 a 2014 para 

fazer o estudo dessa política como pode ser visualizado no quadro 02 o valor destinado para 

cada modalidade.  

 

ANO CDS CPR Estoque CDAF 

2005 R$ 0,00 R$ 130.000,00 R$ 0,00 

2006 R$ 0,00 R$ 35.000,00 R$ 0,00 

2007 R$ 290.476,97 R$ 80.229,20 R$ 35.298,20 

2008 R$ 870.824,98 R$ 222.499,60 R$ 124.119,00 

2009 R$ 654.697,50 R$ 233.000,00 R$ 0,00 

2010 R$ 1.239.060,00 R$ 273.080,00 R$ 0,00 

2011 R$ 64.403.495,87 R$ 7.183.029,60 R$ 0,00 

2012 R$ 1.784.441,40 R$ 0,00 R$ 0,00 

2013 R$450.376,40 R$ 0,00 R$ 0,00 

2014 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL R$ 69.693.373,12 R$ 8.156.838,40 R$ 159.417,20 

Quadro 02: Valor por modalidade do PAA no Território Açu-Mossoró (2005-2014). 

Fonte: CONAB, adaptado pelos autores, 2015. 

 

 Como pôde perceber no quadro 02, o maior valor das operações então entre as 

modalidades CPR Estoque e CDS que segundo DIAS e ROCHA (2015) há uma correlação 

positiva entre elas, apresentam uma tendência de crescimento de acesso, respectivamente, 

entre essas modalidades. Fato que pode ser explicado devido ao fato de que as organizações 

produtivas da agricultura familiar utilizam a modalidade CPR Estoque como capital de giro 

para realizar a produção para CPDS, assim como, garantir a entrega pactuada na modalidade 

formação de estoque e busca por outros mercados. 

 O estado do Rio Grande do Norte é um grande beneficiado no programa nas 

modalidades doação e formação de estoque, onde as mesmas têm contribuindo para o 
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desenvolvimento dos municípios que fazem parte do território. Os produtos que são 

direcionados ao PAA são os mais variados, pode ser encontrado desde da castanha de caju a 

polpa de fruta.   

 O índice de desenvolvimento dessas modalidades pode ser visualizado no gráfico a 

seguir: 

 

: 

Gráfico 01: índice das Modalidades de PAA entre 2005 e 2014 no Território Açu-Mossoró. 

Fonte: CONAB, adaptada pelos autores, 2015. 

  

No gráfico acima percebe-se o auto índice da modalidade CDS devido as 

cooperativas não terem limites para apresentar o projeto de doação de seus produtos e, 

também, pelo território apresentar um grande número de beneficiários (instituições 

filantrópicas, creches, escola). O ano de 2011 foi marcado pelo aumento de operações da 

CONAB no território, devido à região possuir produtos legalizados que favoreceu a 

comercialização, pois o território era o único com uma cooperativa que tinha o selo de 

certificação. Antes os produtos adquiridos pela CONAB eram sem registro, isso fez com que 

houvesse denuncias junto ao ministério Público do RN obrigando ao órgão a comprar 

produtos legalizados. Além dos produtos legalizados, a CONAB passou a comprar produtos 

de irrigação das cooperativas e contingentes com pesca que favoreceram ainda mais o 

número de operações no território. Portanto, o território se destacou por possuir cooperativas 

e associações com fruticultura irrigada, associações de pescadores e selo de certificação. 

No tocante a modalidade CPR estoque é notado um pequeno aumento somente no 

ano de 2011 devido a chuvas que houve no território, pois essa modalidade é utilizada para 

produtos sazonais. Devido à chuva a produção foi maior e houve mais produtos para estocar. 
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Essa modalidade acaba tem uma barreira, pois tem limite no valor do projeto que é de 100 

mil, isso acaba fazendo o agricultor procurar outra modalidade ou outro meio de 

comercialização. 

Pode-se perceber que a modalidade CDAF foi a que menos teve operações no 

território, sua participação no PAA só ocorreu nos anos de 2007 e 2008, anos de boas chuvas 

no RN que resultaram em uma boa produção, pois essa modalidade é muito utilizada pelo 

governo para fazer a regularização dos preços, principalmente em anos de super safra devido 

ao aumento da produção e consequentemente da desvalorização do produto. Nos demais 

anos não houve nenhuma operação devido à seca, consequentemente não havia uma grande 

oferta de produtos. 

Em todas as modalidades houve um declínio no decorrer dos anos, o fato que explica 

isso é a seca que o estado enfrenta que afeta diretamente a produção dos agricultores, bem 

como, por algumas entidades não possuírem selo de certificação isso faz com que os 

produtores deixem de comercializar via PAA.   

 

CONCLUSÃO 

 O PAA vem possibilitando autonomia através da aquisição de produtos diretamente 

da agricultura familiar. Políticas como essa que estimulam e agregam valor ao 

desenvolvimento rural e as atividades desenvolvidas nesse meio diminui o êxodo rural que 

favorece o desenvolvimento no campo. Incentiva o manejo agroecológico dos sistemas 

produtivos e ao resgate e a preservação da biodiversidade, pois a execução do PAA valoriza 

a produção e a cultura local regata a culinária regional os valores e os princípios da 

coletividade. 

 Apesar das dificuldades, sua evolução mostra sua potencialidade como instrumento 

de política pública que atenda a uma proposta de proteção e promoção social. A concepção 

de PAA inova por constituir uma política estruturante, onde abrange várias modalidades, 

alcança púbicos diferentes, além de diminuir a fome, trazendo melhorias na qualidade da 

alimentação das pessoas. Em relação às famílias que fornecem os produtos para o PAA 

observasse um crescimento bastante positivo, devido à ausência da necessidade de licitação 

que sempre foi entrave no processo de comercialização dos pequenos produtores assim 

como vem oportunizando o capital de giro para as associações e cooperativas custearem sua 

produção para fazer estoques de produtos e, em seguida, buscarem mercados. 
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 No tocante as modalidades analisadas, algumas são mais expressivas do que outras 

devido a fatores que o território possui, mas cada uma vem agregar valor à produção e a 

comercialização via PAA. Portanto, o PAA traz uma expressão inovadora em relação as 

políticas públicas rurais, pois demonstra acertos nas dimensões econômica, social, 

ambiental, cultural e política. 
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ANÁLISE DA APLICABILIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO MDA NO 

ALTO OESTE POTIGUAR. 

 

Cecília Sabrina de Sousa Lucena1, Cícero Nilton Moreira da Silva2; Francisco Alves da Costa 

Neto3 

Resumo: Os aspectos norteadores de uma política pública são bastante complexos em 

sua matriz. Desse modo, estudá-los requer esforço e bastante pesquisa. O presente artigo 

tem por objetivo trazer uma análise prática de uma política pública desenvolvida pelo 

MDA, no caso específico do Território do Alto Oeste Potiguar, levando em 

consideração, ainda, o destaque sobre como a linha de crédito do PRONAF A ocorre no 

respectivo território. Nesse sentido, esta pesquisa aborda a política de desenvolvimento 

territorial (DT) do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), e subsequente 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), com foco nos denominados 

Territórios da Cidadania. Para tanto, visa fazer um estudo sobre o processo de 

implementação da política, tendo como recorte socioespacial de investigação o 

Território do Alto Oeste Potiguar e, mais especificamente a microrregião de Pau dos 

Ferros-RN. O propósito é analisar a relação entre a respectiva política e a problemática 

da reforma agrária, reconhecendo a primazia dessa última na concepção e na prática do 

planejamento para o desenvolvimento. Assim, utiliza-se da perspectiva teórico-

metológica fundamentada na corrente crítica pós-estruturalista (pós-

desenvolvimentismo e modernismo crítico), conforme Peet (2007), Gòmez (2007) e 

Moreira da Silva (2013), dentre outros. O estudo envolve ainda visitas de campo, 

aplicação de formulários investigativos e análise de documentos oficiais do MDA, tais 

como os manuais de apoio à implementação política e os referenciais estratégicos da 

ação intervencionista. Nesse sentido, indaga-se se as ações estratégicas do Estado 

estariam, na realidade, contribuindo para a efetiva afirmação do território como 

concretude e vivência representativa dos sujeitos sociais envolvidos – o que também 

apresenta complexidade por se pautar no recorte espacial do território, que, muitas vezes 

se contradiz em termos de sua concepção teórica-prática, gerando assim um conflito 

ideológico que pode ser danoso para o desenvolvimento da respectiva política pública. 

Palavras-Chave: Desenvolvimento. Território. Política pública. 

 

INTRODUÇÃO 

 O termo Desenvolvimento pode se mostrar bastante complexo quando o 

analisamos de maneira concreta, pois o mesmo possui diversas concepções que variam 
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de acordo com os interesses de um grupo social. Portanto, partindo dessa premissa, 

resolvemos fazer uma análise de como as concepções de Desenvolvimento atuam no 

campo brasileiro contemporâneo, e qual ideologia que os segue. Para tanto, tomaremos 

como base as ações estratégicas do MDA, tendo ainda o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), executado pelo Ministério como 

aporte à análise da aplicabilidade perante o recorte territorial do Alto Oeste Potiguar. 

 O MDA foi criado com o objetivo de se desenvolver políticas publicas que 

visassem o desenvolvimento do campo, no que diz respeito tanto ao social quanto ao 

econômico. Isto é, objetivando assim um desenvolvimento mais igualitário, buscando 

também acabar com o histórico de políticas desenvolvimentistas, que historicamente 

priorizaram os grandes proprietários de terras. Podemos perceber essa problemática 

associada ao termo “desenvolvimento” quando aborda a aplicação de política pública no 

campo. Assim, conforme Nascimento (2014, p. 02), [...] 

O campo como zona rural e atualmente não totalmente desenvolvido, 

anseia por algo que o torne realmente crescente em termos do que se 

entende por desenvolvimento, uma política que venha beneficiar as 

famílias e proporcionar-lhes meios para avançarem cada vez mais, 

criando melhorias e inovando com o intuito de progresso, não 

unicamente econômico, mas social. 

 O PRONAF tem como objetivo principal, caracterizar esse desenvolvimento 

para a agricultura familiar, por vezes, tão esquecida na história das políticas publicas 

para o meio rural brasileiro. O que não significa necessariamente que o Programa 

assuma uma proposta de desenvolvimento que corresponda aos anseios sociais. No 

entanto, torna-se inegável o papel que o PRONAF, por exemplo, tem atualmente. Pois, 

como bem diz AZEVEDO (2011) 

O PRONAF pode ser considerado uma política não-compensatória, 

pois não obstante os problemas verificados em seu funcionamento, 

tem contribuído para mudanças e melhorias no espaço agrário 

nacional. 

 Como não se pode ter algo concreto a respeito de determinada política apenas 

pelo embasamento teórico, entendemos que a melhor medida é a visita de campo 

investigativa, para a verificação da realidade local, e assim refleti-la sob a luz da teoria, 

investigar de modo mais consistente a problemática posta em questão: o 

desenvolvimento rural em sua dimensão territorial. 

 

Políticas públicas no meio rural brasileiro contemporâneo 

 Durante a história da agricultura no País, nota-se que somente na década de 1990 

houve certo favorecimento aos pequenos agricultores, no que concerne à assistência de 

políticas públicas. Como é o caso do PRONAF, que surgiu em 1996. 

 Outras políticas tem sido efetivadas e, ao menos no discurso dos referenciais do 

Estado (como os manuais de referência do MDA), para a melhoria de vida e de trabalho 

no campo. Dentre essas políticas, podemos destacar o Programa de Desenvolvimento 

Sustentável de Territórios Rurais – PRONAT, criado com o objetivo de alcançar todos 

os espaços rurais do País, principalmente aqueles espaços rurais das regiões com 

maiores índices de problemas sociais e de estagnação da economia.  
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Os índices de pobreza no país se configuram pela má distribuição de renda e das 

oportunidades de inclusão social. É o que Barros (2007) indica: no Brasil há os 

recursos, porém o problema é como eles são distribuídos. Para ele, uma divisão 

equitativa dos mesmos pode ter um grande e benéfico impacto no combate à pobreza. 

 Partindo desta premissa, outro elemento constitutivo desta realidade refere-se ao 

analfabetismo, também apontado pelo autor em relação à população rural. No geral, os 

índices de acesso à educação são baixos. Como podemos visualizar, durante os 

trabalhos de campo de nossa pesquisa. Dentre as comunidades visitadas, no 

Assentamento de Reforma Agrária São Francisco, no município de Portalegre (RN), das 

07 famílias pesquisadas, apenas o líder do assentamento possui ensino médio; enquanto 

os demais estudaram somente até o ensino fundamental incompleto. Nessa mesma 

comunidade, alguns assentados sequer concluíram o ensino fundamental.  

Portanto, o acesso à educação e à saúde nas comunidades rurais ainda é bastante 

escasso. Geralmente, a população precisa se deslocar de sua localidade, para as sedes 

municipais, tanto para dar continuidade aos (ensino médio), como para conseguir acesso 

aos serviços de saúde básicos.  

 Entretanto, mesmo em meio aos meandros tortuosos da realidade local, em 

termos decesso à educação e saúde, podemos ressaltar a dimensão da atividade 

produtiva agrícola de base familiar, como é importante grau de relevância na economia 

local. Todas as famílias entrevistadas relataram a satisfação em exercer, junto à família, 

a atividade agrícola.  

Com relação ao crédito do PRONAF, todos os assentados afirmaram ter 

investido em projetos de produção desta perspectiva de crédito. Relatando que anterior à 

essa política, “as coisas eram muito difíceis”. Posto que não havia crédito facilitado, e 

tampouco tinham condições de investirem em sua produção a partir de recursos 

próprios. Para parte considerável dos entrevistados, após o Programa, por exemplo, 

muita coisa mudou, como o aumento da produção local. Porém, devido à seca nos 

últimos quatro anos, a produção voltou a cair. Segundo Abramovay (2006), por outro 

lado, o que teria impulsionado em parte a agricultura familiar no País foram os vários 

estudos e pesquisas que possibilitaram uma análise de sua relevância socioeconômica. 

Com isso, também vieram a inserção das políticas públicas, com maior destaque para o 

PRONAF, projetos de assentamentos e de reforma agrária. 

 Essas ações e melhorias no espaço agrário possibilitaram uma mudança positiva 

na realidade das comunidades rurais, a exemplo dos assentamentos pesquisados. Já que 

os mesmos passaram a ter novas oportunidades de negócios e de crescimento 

socioprodutivo. A atividade agrícola passa a ser reconhecida como um seguimento 

importante da economia social, bem como tendo o reconhecimento do trabalho de base 

familiar como fundamental nesse processo.  

A aplicação de políticas públicas para este setor, torna essa atividade um fator 

importante que, segundo Guilhoto (2007), serve para contribuir na melhoria da renda 

familiar. Além do PRONAF, outros programas também são ofertados, como o 

Crediamigo, por meio do Banco do Nordeste. Para incentivar a atividade agrícola, e 

ainda, outros programas, tais como: a Política Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural – PNATER, com o objetivo de contribuir mais eficazmente, com a 

assistência técnica nas comunidades rurais; o Programa de Aquisição de Alimentos – 

PAA, que atua na compra da produção de pequenos produtores, normalmente 
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destinados para a merenda escolar, doação ou formação de estoques; além dos 

programas como o Programa Bolsa Família e a Aposentadoria Rural. 

Com base na nossa pesquisa realizada em dois assentamentos de reforma agrária nos 

municípios de Encanto e Portalegre, podemos notar que, no aspecto sobre o 

conhecimento a respeito das políticas do MDA e adjacentes, dentre todas essas 

políticas, as mais comumente citadas e conhecidas dos beneficiados são o PRONAF, o 

“Bolsa Família” e a aposentadoria rural.  

Dando ênfase à primeira, já que a aplicação de trabalho de campo de nossa 

pesquisa foi conduzida pela definição do número de acessos ao Pronaf “A”, durante o 

ano de 2013 (fonte Banco do Nordeste), na região do Alto Oeste Potiguar. Desse modo, 

podemos notar que, a partir do crédito obtido, em sua maioria, os assentados investiram 

em melhorias para o trabalho familiar no campo. No caso do Assentamento São 

Francisco em Portalegre, todas as famílias construíram armazéns ao lado das suas 

respectivas residências, além da compra de caprinos, bovinos, construção de cerca e 

produção de milho e feijão. Outro aspecto relevante detectado em campo, observou-se 

que, por estarem inseridos no assentamento, os assentados possuem sua própria moradia 

– realidade em que antes muitos destes não conheciam; tendo que morar “de favor” na 

casa de grandes proprietários e prestar serviços de produção familiar, na dependência 

das relações de trabalho arrendado (mais conhecidos como meia ou terço da produção) 

– os denominados “moradores de condição”.  

Todavia, após a consolidação do respectivo assentamento, ainda no início dos 

anos 2000, segundo um dos moradores, sua vida melhorou. Posto que, agora, possui 

casa própria e, sobretudo, a oportunidade de trabalhar para si próprio.  

Dentro desse contexto, podemos visualizar a partir das figuras 01 e 02, logo 

abaixo, parte do vilarejo da comunidade. Possuindo, no geral, o padrão de residências 

de alvenaria, contendo poucos cômodos e de acabamento simples em termos de 

materiais de construção ambientação. Além de mobília e móveis basicamente para 

atender às necessidades cotidianas, podemos destacar, como na figura 02, a utilização 

das cisternas de placas para a captação de água da chuva. Adquiridas a partir do 

Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), no ano de 2007. 

   
Figuras 01 e 02: Vista parcial do assentamento São Francisco, no município de Portalegre (RN).  

Fonte: Acervo dos autores (2015). 
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 Apesar dos benefícios pós entrada na terra, bem como pela diferença que 

experimentam no cotidiano de vida enquanto comunidade rural, vale salientar que os 

assentados, em termos relativos à autonomia do processo produtivo, nota-se em todas as 

falas, que os 04 anos seguidos de estiagem na região foram um grande entrave para a 

consolidação de uma produção qualitativa. Posto que, todos ainda dependem desta 

expectativa, como produtores que necessitavam da produção de sequeiro. Esta realidade 

põe em xeque a sobrevivência e a reprodução do trabalho familiar e da vida 

comunitária, pois é por meio desta que os mesmos esperam quitar sua dívida com o 

banco (crédito do Pronaf, bem como com o Programa Crédito Fundiário). Fatores que 

também podem ser determinados não somente pela falta de chuvas que assolam a 

região, mas também pela baixa frequência de assistência técnica aos agricultores 

assentados. Todos assinalam a este respeito à carência sobre formas alternativas de 

investir na produção durante períodos de estiagem prolongada. O líder do assentamento 

São Francisco, por exemplo, relata que a assistência é feita num intervalo de 02 meses; 

contudo, a maioria dos demais assentados, não soube precisar o período ou se há de fato 

a realização da mesma de modo contínuo ou esporádico.  

 Além disso, outro fator bastante interessante, também relatado pelo líder, diz 

respeito à questão da venda dos produtos da comunidade, que são realizadas por 

intermédio de atravessadores. Segundo ele, o lucro que eles (assentados) obtêm é 

baixíssimo, enquanto o lucro do atravessador, que somente leva o produto ao comércio 

local, ultrapassa o deles em até 03 ou 04 vezes. Sendo assim, os produtores rurais 

acabam tendo prejuízo ao invés de saldo. É como o próprio Presidente da associação 

relata: “há uma falta de estrutura na comercialização, de organização [...]”. Segundo o 

líder, o que falta é um comprometimento geral, tanto da parte dos próprios assentados, 

quanto do poder público em apoiá-los nesse tocante entre produção, assistência técnica 

e comercialização – o que se pode constatar na seguinte fala do respectivo Presidente 

supracitado:  

A gente como associação, eu tenho tentado convencer os presidentes 

das associações aqui da região a gente fazer um polo, pra gente 

discutir um problema que a gente enfrenta hoje que é fornecer pro 

atravessador. Depois do Pronaf a gente tava vendendo leite, animais, 

galinha, dois anos de inverno bom. E aí eu convidei quatro 

associações, e aí mostrei pra eles, a gente sentou, discutiu porque 

num havia uma feira da agricultura familiar de Portalegre, pra levar 

nossos produtos, aqui a gente vende o ovo da galinha caipira, a 

galinha caipira. E aí a gente reuniu, mas faltou a logística, a logística 

que eu digo é a divulgação né, falar que a gente ia ter essa feira tal 

dia da semana. Quando foi pra se reunir e dar o recurso pra divulgar 

no carro de som, muitos se reclamaram que iam gastar dinheiro e 

podiam não ter lucro. 

 Vemos que há nessas comunidades um grande déficit social, organizativo e de 

gestão da produção. Além disso, o que se pode considerar para as condições básicas de 

moradia, não existe, por exemplo, uma assistência familiar no que concerne à saúde e 

educação de qualidade; posto a carência de acesso ao ensino médio, a unidade de saúde 

familiar é fechada na maior parte da semana, ficando os moradores tendo que se 

deslocarem à zona urbana.  

 

Concepções de território do MDA 
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 Um aspecto bastante importante para que possamos analisar como as políticas 

públicas são pensadas, e em quais aspectos estas estão pautadas, torna-se fundamental a 

busca pela compreensão a respeito de qual concepção o órgão gestor em relação às 

políticas públicas.  

Desse modo, por intermédio da metodologia do recorte espacial, pelo qual 

pretende implementar a sua política, no caso do MDA, essa concepção passa pelo 

conceito de territórios. Conceituação que, em termos de apreensão do conhecimento de 

uma denominada “geografia do desenvolvimento”, historicamente concebe o mesmo 

dentro de uma leitura política da constituição de suas nuances representativos no 

espaço. 

 Assim, o conceito de território utilizado pelo MDA para a construção de suas 

políticas públicas, se torna insatisfatória sob o ponto de vista da concepção política da 

crítica pós-desenvolvimentista. Na medida em que o Ministério desconsidera a 

existência de conflitos na constituição do território como aporte para a intervenção da 

política territorial.  

Porém, sabemos que o conflito coexiste e configura marcadamente a condição 

da essência do território. Em termos conceituais o conflito de interesses entre os sujeitos 

sociais que atuam no território deveria ser um viés de abordagem a considerar, pois este 

é uma de suas principais características. Como bem caracteriza Saquet Apud Vale 

(2005), o território se constitui basicamente como um conjunto de relações e produções 

no que tange os aspectos políticos, econômicos e culturais, fazendo assim um espaço 

propício à geração de conflitos. Sendo, portanto, um perigo desconsiderar a existência 

desses conflitos na elaboração das políticas públicas que visam atuar nesse recorte 

específico. 

 Ao contrário, tomando por base os manuais de referência da política territorial 

do MDA, comumente se firma o território como uma unidade harmônica, desativado de 

conflitos. Tal assertiva torna-se problemática não só por desconsiderar a existência de 

especificidades dentro de um território (entre sujeitos e instituições), se torna ainda mais 

complicado, por não levar em consideração a pluralidade dos territórios do País. 

Imaginemos que, se em um único território já se encontra diferenças 

significativas em relação à pauta de interesses entre os sujeitos sociais e políticos que os 

compõe, bem como entre estes sujeitos e as instituições que os coabitam, então, de um 

território, a outro essas diferenças se tornam ainda mais acentuadas - o que faz com que 

uma política pública não possa, nem deva se limitar a realizar meros recortes espaciais 

para aplicação de ações de políticas públicas, desconsiderando os elementos 

constitutivos que configuram a delimitação do próprio território, que, pela própria 

natureza de sua constituição, é vívido em conflitos.  

 Dentro desse contexto, analisando a aplicabilidade do PRONAF no Alto Oeste 

Potiguar, constatamos que as teorias sobre desenvolvimento e a respeito do território 

enquanto concepções, por si só não possuem validade para a intervenção política no 

espaço. A análise da sua aplicabilidade na realidade cotidiana das pessoas torna-se 

fundamental, posto que, aliás, “nem tudo que aparece no discurso, se pode ver no real”.  

Partindo dessa premissa simples, porém fundamental, resolvemos observar na 

prática como uma política pública atua na prática intervencionista, bem como os 

sujeitos sociais são afetados por ela. Como forma de continuar o trabalho iniciado em 
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2013, tomamos por base de leitura investigativa das ações da SDT/MDA, a parceria 

com a Secretaria de Agricultura Familiar (SAF), com base na linha de crédito do  

PRONAF A.  

O Projeto de pesquisa assinalou a delimitação Alto Oeste Potiguar como recorte 

analítico. No qual foram delimitados os 03 municípios com o maior número de acesso 

ao crédito do Pronaf “A”, ofertado aos assentados da reforma agrária. O que nos 

possibilitou a encontrar os 03 municípios com maior número de acessos no território 

citado: Encanto, Portalegre, e Riacho de Santana. 

 Para conseguir chegar ao resultado que queríamos, optamos pela realização de 

visitas de campo in lócus, tomando dentre os assentamentos de reforma agrária destes 

03 municípios, aqueles que obtiveram dentre os assentados, o maior número de acessos 

ao crédito do Pronaf. Esta orientação se deve pela necessidade de aplicação de 

formulários investigativos junto às famílias assentadas. Obtivemos grande êxito nas 

visitas aos assentamentos do Encanto e Portalegre, obtendo dificuldade apenas no 

contato com o assentamento em Riacho de Santana. 

 Nas visitas realizadas, podemos observar também aspectos relativos a outras 

ações do MDA, concernentes à perspectiva de desenvolvimento territorial. Contudo, 

tendo no Pronaf “A” nosso viés condutor. Podemos constatar que existem algumas 

discrepâncias sobre o que Programa apresenta no papel e o que se pode verificar na 

realidade. Entretanto, de maneira geral, os assentados se mostraram satisfeitos com o 

valor do crédito obtido, sendo que muitos salientaram a importância de se aplicar o 

recurso de maneira adequada, já que seu uso desregrado pode causar um endividamento 

desnecessário. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa sobre o desenvolvimento territorial do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário deteve-se a priori em um levantamento bibliográfico sobre 

trabalhos desenvolvidos anteriormente, proporcionando uma aproximação teórico-

conceitual a respeito da temática. Para identificarmos a espacialidade do PRONAF A no 

Alto Oeste Potiguar, realizamos uma coleta de dados secundários na instituição 

responsável- Banco do Nordeste do Brasil- BNB de Pau dos Ferros- RN. Após a coleta, 

foram desenvolvidas análises quantitativas objetivando a elaboração de gráficos e 

mapas evidenciando os municípios que mais acessaram ao PRONAF A, distribuição da 

quantidade de operações realizadas dos mesmos e suas respectivas comunidades. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A princípio se torna interessante fazer uma caracterização do contexto 

geográfico que foi escolhido para estudo, tendo em vista o estudo no Alto Oeste 

Potiguar, com um foco especial na microrregião de Pau dos Ferros, e como diria 

NASCIMENTO (2014, p. 06) "Pau dos Ferros se sobressai como um polo econômico, 

uma vez que, esse município se mostra como o mais importante devido a sua hierarquia 

em relação ás demais cidades da região; logo, Pau dos Ferros se lança ao 

desenvolvimento principalmente pelo forte e atuante comércio além da grande 

disponibilidade de serviços encontrados nessa localidade." 
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 Definido o nosso campo para estudo, se fez necessário um corte ainda mais 

específico para que se pudesse analisar como o PRONAF atingia a região estudada, para 

que pudéssemos definir qual seria esse recorte, utilizamos como base, o gráfico 

produzido através da pesquisa iniciada no ano passado. Na qual podemos perceber 

como se dá o número de operações por município na região, que podemos observar no 

gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1: Número de acesso ao PRONAF por município no ano de 2013 

 Fonte: Agência do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) – sede Pau dos Ferros (2013) 

 

A partir da análise do gráfico, definimos o nosso recorte focando nos três 

municípios com maior número de acesso ao crédito, sendo eles Riacho de Santana, 

Encanto e Portalegre. E no qual em nossas visitas de campo podemos perceber como o 

MDA vem atuando na prática intervencionista, levando em consideração, em especial, o 

tocante à liberação de crédito do Pronaf para áreas reformadas. 

 Durante a atividade de campo, pudemos perceber que, de maneira geral, o 

Pronaf “A” agrada aos seus beneficiários. Mas, que, embora isso se afirme entre os 

sujeitos pesquisados, o mesmo possui algumas fragilidades em sua execução. Sentimos 

falta de uma assistência técnica mais prolongada, de maneira abrangente a todos os 

assentados envolvidos. Outro aspecto importante a se analisar, é o fato de que a falta de 

assistência técnica levou alguns assentados a investirem seus lucros em produtos que 

acabaram por gerar prejuízos, devido a seca prolongada - o que pode ser um resultado 

do conceito superficial de território trabalhado pelo pelo MDA.  

Casos como esse podem ser verificados facilmente, como no Assentamento 

Cantinho, no município do Encanto, no qual o investimento inicial partiu para a 

produção da Cana de Açúcar, produto que se mostrou bastante lucrativo no início, mas, 

de acordo com os próprios assentados, devido à estiagem prolongada, acabou tornando 

a sua produção inviável. Sendo os assentados envolvidos neste tipo de produção, 

obrigados a substituir a cana de açúcar pelo sorgo, justamente pela fácil adaptação deste 

ao clima da região, além de servir como fonte de alimento para o Gado. Alternativa 
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essa, que possibilita com que a produção pecuarista existente no assentamento, não se 

perdesse também por causa da seca. 

 Outro aspecto importante, verificado na pesquisa foi que, por diversas vezes, 

fatores externos às ações do MDA, como o Pronaf, acabam influenciando 

negativamente a eficácia do mesmo. A exemplo desses fatores, temos a já citada 

estiagem, que acaba sendo um problema comum aos territórios rurais circunscritos no 

semiárido. Porém, as ações estratégias do ministério ainda não conseguiram uma 

maneira de se adaptar a essa especificidade. E outro fator externo, presenciado no 

assentamento Cantinho, nos chamou atenção, pois tanto o pagamento do Pronaf quanto 

crédito fundiário de acesso à terra) acabam tendo seus prazos em datas muito próximas - 

o que nos chamou a atenção foi justamente esse pagamento da terra em um 

assentamento rural, na qual se esperava que fosse fruto de uma reforma agrária de fato. 

Na verdade, percebe-se que o que se configura como política da Secretaria de 

Reordenamento Territorial (SRA/MDA) é o que se poderia chamar de “concepção 

bancária do acesso à terra”, ou ainda, na conformação de uma “reforma agrária de 

mercado” meio ao desenvolvimentismo contemporâneo evidenciado em parte das 

políticas públicas do Estado brasileiro para o espaço agrário, como define Silva (2013). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De maneira geral, entendemos que o estudo dos aspectos teóricos é de suma 

importância para a pesquisa. Mas que o mesmo, visto de forma isolada, não nos 

possibilita a leitura interpretativa da realidade por si só. Faz-se necessária então ver 

como essa teoria é aplicada, por intermédio da ação prática, conduzida na aplicação de 

políticas públicas, como a implementada pelo MDA. 

Através das visitas de campo, pudemos perceber que nem sempre aquilo que é 

posto na teoria, se aplica realmente na prática. E que, por vezes, a ideologia de 

"desenvolvimento" posta pelo MDA não chega a atender a plenitude dos sujeitos  que se 

propõe, enquanto uma política pública. Também, pudemos notar que o Pronaf, por 

exemplo, pode ser visto de maneira satisfatória por quem teve a oportunidade de 

usufruí-lo, ao considerarmos que, por vezes os entrevistados falaram das melhorias que 

obtiveram em suas vidas.  

Desse modo, embora essas duas análises feitas pareçam ambíguas, elas 

condizem com a realidade vivenciada pelos entrevistados, na medida em que 

constatamos que há uma relativa satisfação por parte dos beneficiários. Mas que, ao 

analisarmos o conjunto da proposição que se encontra definida nos manuais de 

referência do MDA, o desenvolvimento não tange a todos os aspectos propostos. 

 Ademais, compreendemos que a política desenvolvida pelo respectivo 

Ministério estudado é importante. Na medida em que se passou a ter um olhar para a 

Agricultura Familiar no Brasil, depois de anos de esquecimento por parte do poder 

público nessa atividade econômica e social tão importante para o País.  

Todavia, entendemos que o programa não chegou a sua plenitude completa, 

sendo preciso melhorar alguns aspectos em sua concepção, no intuito de fazer com que 

outras ações estratégicas, além do Pronaf, possam de fato ser concretizadas.  
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O Pronaf, de acordo com os sujeitos pesquisados, é um programa que poderia ser 

considerado relativamente bom. Mas, apresenta problemas em sua concepção e, em 

especial, na sua efetivação. Tais problemas refletem a sua concepção de 

desenvolvimento implícita, que, calcada na proposição desenvolvimentista do MDA, 

acaba sendo contraditória aos beneficiários que a recebem, considerando o território 

como espaço de aplicabilidade de políticas públicas, porém, desativado dos conflitos 

que, político-ideologicamente o constituem.  

Acreditamos que, se esses problemas devam ser repensados. Sob o risco de as 

ações do ministério se esgotar si mesmas. O desafio é transpor o “modelo 

desenvolvimentista”, que na verdade assume caráter menos abrangente. A concepção de 

conflito que constitui o território, tanto como conceito, bem como enquanto 

aplicação/intervenção política requer olhares e práticas fundamentados em vieses de 

outra natureza constitutiva: a necessária afirmação do território vívido em conflito, e 

não do território frio, pseudo-harmônico, fundado no eufemismo desenvolvimentista. 

Há a necessidade, portanto, de repensar as formas estratégicas de aplicação das 

políticas públicas para o denominado “desenvolvimento” do campo brasileiro 

contemporâneo. Tal assertiva nos conduz a refletir que não as ações não devem se 

limitar unicamente ao crescimento econômico, ou ao setor produtivo. Notando-se que o 

viés produtivo também carece de melhorias e, mesmo com os avanços recentes em 

termos de aplicabilidade ao setor, como o Pronaf por exemplo, o mesmo ainda não é 

suficiente para amenizar as desigualdades existentes no campo. 

 

REFERÊNCIAS 

ABRAMOVAI, Ricardo. Agricultura Familiar e Reforma Agrária. In: Estudo da Dimensão 

Territorial do PPA. Brasília: CGEE, 2006. 

AZEVEDO, Francisco Fransualdo. O Programa nacional de fortalecimento da agricultura 

familiar no Brasil: uma análise sobre a distribuição regional e setorial dos recursos. In: SciELO. 

Uberlândia: Soc. nat, Sept./Dec. 2011, Vol. 23 

BARROS, Ricardo Paes de. Desigualdade de renda no Brasil. Brasília: IPEA, 2007.  

Disponível em: http://www.cchla.ufrn.br/cnpp/pgs/anais/Arquivos%20GTS%20-

%20recebidos%20em%20PDF/Pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas,%20agricultura%20fa

miliar%20e%20desenvolvimento%20territorial.pdf Acesso em: 09/08/2015  

GUILHOTO, Joaquim, et. al. A importância da agricultura familiar no Brasil e em seus 

estados. Brasília: NEAD, 2007. 

MOREIRA DA SILVA, Cícero Nilton. O território nas políticas de desenvolvimento rural 

do ministério do desenvolvimento agrário (MDA): consenso ou conflito? Tese (doutorado) - 

Universidade Federal do Ceará. Fortaleza: [s.n.], 2013. 

NASCIMENTO, Alessandra Holanda do; Lucena, Cecília Sabrina de Sousa; MOREIRA DA 

SILVA, Cícero Nilton. Ideologia, desenvolvimento e políticas públicas: a atuação do Pronaf 

“A” no Alto Oeste Potiguar. In: Anais do X SIC da UERN, Mossoró: PIBIC/UERN, 2014.  

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1059

http://www.cchla.ufrn.br/cnpp/pgs/anais/Arquivos%20GTS%20-%20recebidos%20em%20PDF/Pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas,%20agricultura%20familiar%20e%20desenvolvimento%20territorial.pdf
http://www.cchla.ufrn.br/cnpp/pgs/anais/Arquivos%20GTS%20-%20recebidos%20em%20PDF/Pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas,%20agricultura%20familiar%20e%20desenvolvimento%20territorial.pdf
http://www.cchla.ufrn.br/cnpp/pgs/anais/Arquivos%20GTS%20-%20recebidos%20em%20PDF/Pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas,%20agricultura%20familiar%20e%20desenvolvimento%20territorial.pdf


SAQUET, Marcos Aurélio (2011). Por uma geografia das territorialidades e das 

temporalidades: uma concepção multidimensional voltada para a concepção e para o 

desenvolvimento territorial. 1ª edição, São Paulo: Outras Expressões.  

SILVA, Cícero Nilton Moreira da; SILVA, José Borzacchiello da.O enfoque territorial de 

desenvolvimento do MDA: uma aproximação teórico-conceitual. XXI Encontro Nacional de 

Geografia Agrária (ENGA) – Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 2012. 

VALE, Ana Lia Farias; SAQUET, Marcos Aurélio; SANTOS, Roseli Alves dos. O Território: 

Diferentes abordagens e conceito-chave para a concepção da migração. In: Revista FaeCiência. 

Curitiba: UNOESTE, Jan. 2005. 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1060



ANÁLISE DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RN: 

OS PROGRAMAS E PROJETOS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO MÉDIO OESTE POTIGUAR 

 
Maria Nazaré da Silva Oliveira1; Larissa da Silva Ferreira Alves2 

 

Resumo: 

      O presente artigo surgiu na finalidade de investigar o contexto do planejamento no 

estado do Rio Grande do Norte, a partir da elaboração dos Planos de Desenvolvimento 

Sustentável do Rio Grande do Norte, foco ao Plano do Médio Oeste Potiguar. Deste 

modo, revelou-se a necessidade de discutir a importância do desenvolvimento regional e 

de seu planejamento, assim como compreender a idealização, elaboração e efetivação 

do referido Plano. Constatou-se que os planos foram importantes instrumentos para 

diagnóstico e proposições para o desenvolvimento das localidades, porém nunca foram 

aplicados e especificamente desde a publicação do Plano do Médio Oeste potiguar em 

2007 vários já são os dados e indicadores a serem atualizados para sua aplicabilidade. 

Palavras-chave: Planos de Desenvolvimento Sustentável do RN; Médio Oeste 

Potiguar; Atualização; Desenvolvimento regional. 

 

1 Introdução: 

     

     Falar de desenvolvimento regional é falar de crescimento, de oportunidades, de 

mudanças, sejam elas sociais, políticas, culturais ou econômicas. È trazer para 

sociedade a qual busca almejá-lo o direito de contribuir para o crescimento de um 

determinado espaço. Porém vale a ressalva de que somente através da mediação da 

nação é que as regiões e as localidades podem obter um desenvolvimento mais 

equitativo, tendo em vista que sem desenvolvimento não há crescimento regional. 

Durante muito tempo o estado do Rio Grande do Norte esteve esquecido em meio a 

burguesia do estado brasileiro, tendo em vista o predomínio da concentração de 

investimentos nacionais para o Sul e Sudeste, consideradas como as regiões de maior 

porte econômico do país. O Nordeste (NE), apesar de toda a sua importância histórica, 

foi relegado à parte de políticas que realmente proporcionassem desenvolvimento para 

região. Especificamente no RN, algumas ações dessa natureza foram empreendidas, 

fazendo com que o estado hoje tenha determinados tipos de produção, podemos obter 

como exemplo a produção de sal, petróleo e a fruticultura, produções as quais destacam-

se em todo estado norte-rio-grandense, especificadamente na região do Médio Oeste 

Potiguar, mas ainda há a necessidade de se obter um planejamento territorial sistemático 

para o seu desenvolvimento. 

 O fato ocorreu com a elaboração dos planos. Dessa forma, o presente estudo faz 

uma análise da importância do desenvolvimento regional e seu planejamento, com foco 

nos Planos de Desenvolvimento Sustentáveis do RN e especificamente do da região do 

Médio Oeste. 
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2 Prof.ª Dr.ª do Curso de Geografia da UERN/ campus CAMEAM, Pau dos Ferros.  E-mail: 

larissaferreira@uern.br 
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2 O que é Desenvolvimento Regional (DR)? 

 

A palavra desenvolvimento é composta de significados, por meio destes é 

interpretada como progredir, crescer; crescimento este que tem como origem e base 

fundamental os meios, sociais, políticos, econômicos e regionais, onde ambos de modo 

conjunto têm como objetivo promover o desenvolvimento de forma significativa. Já a 

palavra região destaca-se por áreas com características próprias, tornando-se assim a 

junção de cidades, estados e municípios. Desta forma, pode-se identificar o conceito de 

desenvolvimento regional baseado em mudanças, melhorias, avanços tecnológicos, 

sociais e entre outros meios que surgem em cada região, seja esta em escalas municipal, 

estadual ou federal. 

Somos conhecedores da influência e da necessidade de se obter o DR, mas para que 

esse se efetue há a primordialidade da participação social dos indivíduos de determinada 

região, pois somente por meio destes o crescimento é obtido, visto que conhecem a 

realidade do meio ao qual estão inseridos, contribuindo assim na elaboração de 

programas e projetos, voltados para sua região. Sabemos que políticas e planejamentos 

para o desenvolvimento são efetuados na tentativa de valorizar os recursos naturais de 

cada região, assim como valorizar a cultura e sociedade em geral; proporcionando 

potencialidades sociais, econômicas e, ambientais de cada país. Acredita-se, pois, que é 

somente por meio do incremento de cada região que se obtém o crescimento do país 

como um todo. 

O Brasil é exemplo de um país o qual deveria lutar em busca de obter o 

desenvolvimento regional. Até os dias atuais os recursos naturais e o crescimento 

econômico do nosso país encontram-se situados nas regiões que historicamente tiveram 

maior aporte nos investimentos econômicos e infra-estruturais, como rodovias e 

ferrovias. Os estados situados na região Sul e Sudeste do país eram e ainda são os 

grandes responsáveis pela representatividade econômica do país. Contudo, nem sempre 

a história foi assim, já que dos vários ciclos econômicos pelos quais o país passou a 

região Nordeste destacou-se pela produção extrativista e açucareira, após o Sudeste pela 

produção de café e mineração, após o Norte e Centro –Oeste com o garimpo, fazendo 

um mosaico de ciclos econômicos que nem sempre proporcionaram DR para o país, já 

que concentravam-se em suas elites, sem chegar a sociedade como um todo.  

Entendendo a diversidade regional do país, devem os recursos naturais e sociais de 

cada região sejam manejados especificadamente, fazendo a necessidade que políticas 

macroeconômicas e sociais que privilegiem os elementos locais, pois como afirma 

Oliveira (2002), “o desenvolvimento regional ou local, depende da conciliação das 

políticas, que impulsionam o crescimento com os objetivos locais”.  

Sendo assim, DR é formado por melhorias criadas, a partir de políticas 

macroeconômicas que devem ser implementadas em cada região, contribuindo assim 

para o seu meio de produção, social, industrial e dentre outros, sem que os territórios 

não percam suas identidades regionais por meio da descaracterização de seu espaço.  

O desenvolvimento regional pode vim a ocorrer por meio de diferentes formas de 

crescimento. Pode-se expor o modo de crescimento por meio da perspectiva do 

desenvolvimento endógeno, ou seja, crescimento que acontece de baixo para cima 

havendo participação social, propondo-se a fomentar um melhor equilíbrio econômico e 

social, em face a outros modelos de desenvolvimento de cima para baixo, que 

apresentam modelos a intervirem nas sociedades locais sem o devido conhecimento das 

reais necessidades regionais, apesar de entender que nem todas as ações de Estado-

nação tem esse perfil, compreendendo esse ente federado de suma importância nos 

processos de elaboração de caminhos para o desenvolvimento da região. Desta forma o 
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DR endógeno pode ser caracterizado como necessário para se obter o nacional, para 

alguns estudiosos e para outros o mesmo é ineficaz. Mas é nítida a necessidade da 

junção Estado-nação e região para se obter o crescimento nacional.  

Desta forma, o modo o qual se dá o desenvolvimento regional em municípios, 

estados e regiões do país, tem como influência as políticas macroeconômicas que sejam 

voltadas a necessidade de cada região. Nisso surge a importância do planejamento das 

ações de DR como forma estratégica a galgar os patamares almejados para cada região. 

 

3 A importância do planejamento do desenvolvimento regional 

 

O DR contribui de maneira direta com a economia, com os avanços sociais e 

ambientas em múltiplas escalas nos países, mas muitos deles, a exemplo do Brasil, 

ainda dão passos pequenos ao que diz respeito á pratica de um planejamento para ações 

de DR nos entes federados. É neste sentido que se torna necessário o planejamento do 

desenvolvimento regional, pois a forma e a composição de e para o desenvolvimento 

variam de cada região e de cada local. 

Sabemos que o processo de planejamento para o desenvolvimento se dá por meio de 

formação, fortalecimento e qualificação das estruturas de uma região, sendo assim, cada 

região se apresenta com sua composição socioespacial característica devido a sua 

cultura diversificada e os seus diferentes costumes. Podemos obter como exemplo o 

nosso país, que é composto por culturas e etnias diversas; o Nordeste destaca-se por 

meio de sua produção de produtos têxteis, plantações de frutas, como exemplo, o melão 

produzido na cidade de Baraúna RN, destacando-se o agronegócio e dentre outras 

potencialidades encontradas na região; assim como as demais regiões brasileiras com 

suas particularidades.  

A importância de se ter um planejamento especifico sobre cada região é justamente 

esta, no sentido de saber analisar as potencialidades que cada uma tem em particular, 

sem deixar de torná-la contribuinte para o crescimento econômico como um todo. Falar 

da importância do planejamento de DR é falar de economia, sociedade, cultura. Desta 

forma afirma Amaral Filho (1995) que: 
 

A forma e a composição do desenvolvimento endógeno deve ser 
agrícola, industrial ou terciário, especializado ou não-especializado; 

distrito industrial marshalliano ou tecnopólo; etc.- devem variar de 

região para região ou de local para local, e dependem das estruturas 

socioeconômicas e culturais, institucionais e político-decisórias 
prevalecentes nos respectivos espaços. (AMARAL FILHO 1995, p. 47-

48) 

 

      Desta forma, a necessidade de implementar uma política adequada para cada região 

torna-se necessário, pois, com políticas generalizadas, o índice de proveito relacionado 

às potencialidades de cada região torna-se precário. Sendo assim, mesmo em meio às 

dificuldades enfrentadas por cada região e as desigualdades sociais e econômicas de 

cada uma em particular, o crescimento econômico com justiça social é necessário para 

as regiões, municípios, estados e para o país como um todo. Concretizamos, assim, que 

um país continental como o Brasil deve buscar priorizar não somente determinadas 

regiões a partir da concentração de investimentos, mas sim a participação ativa de cada 

região a partir do planejamento sistemático. 

       Portanto, podemos afirmar que o desenvolvimento regional endógeno é necessário 

para o crescimento de um país, porém o referido deve ser planejado de maneira 

específica estando de acordo com as necessidades físicas e especial de cada região ou 
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micro-região do país em crescimento, contribuindo assim para o desenvolvimento como 

um todo.  

       Ao estudar especificamente o planejamento para o desenvolvimento das regiões no 

estado do RN, foco desse trabalho, faz-se necessário adentrarmos no debate de como 

historicamente tem sido o planejamento estadual, com fins de entendermos o presente 

momento e os Planos de Desenvolvimento Sustentáveis que foram elaborados. 

 

4 O que foi o planejamento no Rio Grande do Norte (RN) 

 

O estado do Rio Grande do Norte (RN), sendo uma das 27 unidades federativas do 

Brasil, situado no Nordeste brasileiro, não pôde ficar de fora do então planejamento 

governamental. Forma implementadas leis, projetos, programas, planos, secretarias, 

conselhos e outros meios, os quais pudessem contribuir com o desenvolvimento do RN, 

ambos passaram a surgir desde o governo de Aluízio Alves na década de 1960 e são 

idealizados e planejados até os dias atuais. Porém, muitas foram e são as dificuldades 

enfrentadas para se por em prática o planejamento voltado para o DR. Sabemos que o 

estado do RN, assim como todo Nordeste brasileiro, contém características ambientais 

particulares, que fizeram com que historicamente governantes tivessem se empossado 

do discurso da seca como empecilho para promover o desenvolvimento (CASTRO, 

1992), suscitando assim as dificuldades sociais, políticas e econômicas, onde ambas 

influenciam de maneira grandiosa no desenvolvimento. Desta forma, o estado do RN 

durante muito tempo ficou cristalizado em estruturas agrárias retrógradas, apesar da 

necessidade de eletricidade, rede telefônica, rodovias, ferrovias, como exemplos da 

infraestruturas a serem alocadas para o desenvolvimento do território do RN.  

Foi a partir de então que surgiu a necessidade de resolver a problemática da 

necessidade de planejamento do RN para o futuro que, por meio do Decreto-lei n° 200, 

de 25 de fevereiro de 1967, criou-se a Secretaria Nacional de Planejamento (1974), e em 

meio a esta, estabeleceu o planejamento como princípio fundamental da administração 

pública; e a Lei n. 6.036 de 01 de maio de 1974, que criou a Secretaria Nacional de 

Planejamento. Sendo assim, toda e qualquer região necessitava de profissionais 

qualificados os quais pudessem desenvolver um plano de crescimento regional, de cada 

estado e até mesmo municípios do país. Foi a partir deste que o então governador no 

referido período, Aluízio Alves, por meios de projetos e conselhos, criou o primeiro 

Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do estado, onde se objetivam melhorias 

sociais e econômicas para o estado. Afirma Barbosa que:  

 

O Plano de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte, publicado 

em 1997, o qual tem como principal objetivo oferecer subsídio para promover o 
crescimento econômico, a melhoria da qualidade de vida e a redução das 

desigualdades sociais no território norte-rio-grandense. (BARBOSA, 2014, p. 

05) 

 

       Mas esse planejamento foi utilizado como principal estratégia política. Visando 

culminar no processo de industrialização do estado, favoreceu as classes dominantes, 

selecionando espaços no território do RN, face aos demais.  

       As indústrias e demais infraestruturas chegaram ao estado do RN polarizando-se na 

cidade de Natal e Mossoró, tornando ambas centros econômicos mais desenvolvidos, 

onde as demais regiões necessitavam de buscar serviços essências para sua 

sobrevivência nas referidas cidades, como ainda é até os dias atuais, apesar da realidade 

atual ser mais complexa e difusa no que concerne a prestação de serviços, por exemplo. 

Todavia, a economia do RN destacava-se pela produção de algodão, sal e a mineração 
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da scheelita, e somente com o almejado processo de modernização e industrialização do 

território é que poderia se melhor utilizar os demais bens da região como agroindústria, 

o turismo e dentre outros. 

        Porém no decorrer dos tempos, o processo de desenvolvimento tem sido lento, pois 

os planos criados por um governo em sua gestão não obtinham continuidade nas gestões 

sucessoras, sendo os referidos engavetados por falta de interesse político e 

governamental, os governos sucessores não queriam ou querem enaltecer o seu anterior 

e realizam rigorosos processos de modificações nos planos e projetos, onde cada gestor 

no seu governo busca de alguma maneira se favorecer, prejudicando assim o 

desenvolvimento como um todo. Sendo assim, os planos do RN que foram 

implementados no governo de Aluizio Alves passaram por diversos processos de 

modificações nos governos posteriores. Surgiram também os programas e projetos 

idealizados nos governos de Garibaldi Alves e Wilma de Faria. Deste modo a temática 

avançou no estado com surgindo a criação da Secretaria de Estado do Planejamento e 

das Finanças- SEPLAN, de acordo com BARBOSA: 
 
No Rio Grande do Norte, as ações de planejamento estão sob a 

atribuição da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças – 

SEPLAN, criada pela Lei Complementar n. 139/1996. Cabe a ela a 
responsabilidade de planejar, coordenar, executar, supervisionar, 

controlar e avaliar os sistemas estaduais de planejamento, orçamento e 

finanças. (BARBOSA, 2014, p. 05) 

      

      Assim, podemos afirmar que o planejamento norte-rio-grandense surgiu em meio às 

necessidades de modernização e industrialização do estado, tornando-se necessário em 

meio as leis implementas pelo governo federal, onde todo e qualquer território nacional 

tinha que dispor de seus planos e projetos, sejam eles voltados para a economia, 

política, meio ambiente, e dentre outros. Todos tinham a atribuição de contribuir com o 

desenvolvimento da sociedade, em meio a participação social dos indivíduos.  

Destaca-se, pois, nesse contexto histórico do planejamento do estado os Planos de 

Desenvolvimento Sustentável do RN, criados para cada território (região) do RN. 

 

5 O que foram os Planos de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do 

Norte 

 

Muitos foram os planos, conselhos e projetos, elaborados, no intuito de tornar as 

regiões norte-rio-grandense mais desenvolvidas, sejam eles voltados para os benefícios, 

sociais, políticos, econômicos, ambientais, pois todos eram e são elaborados com um 

único propósito, o desenvolvimento regional. Como já mencionado anteriormente, o 

primeiro plano surgiu no governo de Aluízio Alves, no ano de 1960, e os demais 

governantes sucessores, apenas modificaram alguns de seus itens, alterando sua 

estrutura. Porém prevalecem alguns de seus objetivos até nos dias atuais, embora muitos 

dos projetos idealizados nunca tenha sido executados.  

Desta forma, buscando o desenvolvimento regional como um todo, podemos citar 

alguns dos itens, contidos nos planos de desenvolvimento, onde de acordo com leituras 

realizadas sobre os planos, se pode observar que os itens a seguir estavam contidos 

desde o governo de Aluizio Alves, até no momento dos governos de Garibaldi Alves e 

Wilma de Faria (1995 à 2002/ 2003 à 2010, respectivamente), quando os planos foram 

elaborados e finalizados, sendo eles: 

 Integração econômica das Regiões. 

 Estruturação da Rede Urbana. 
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 Desenvolvimento Rural.   

 Programa de Desenvolvimento Florestal.  

 Programa de Monitoramento dos solos Agrícolas e Conservação e 

Recuperação dos Solos Degredados. 

 Programa de Preservação e Recuperação de Áreas de Proteção 

Ambiental e Riscos Ecológicos. 

 Programa de Expansão e Diversificação da Indústria.  

 Programa de Desenvolvimento do Turismo.  

 Programa de Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Hídrica.  

 Programa de Implantação da Rede Estadual de Informática.  

 Recuperação e a conservação dos corpos de água do rio Apodí e 

Mossoró.  

  Preservação das características originais da caatinga.  

  Construção da usina termelétrica do Vale do Açu 

 Montagem de parque eólico no litoral norte e Rio de Fogo. 

 A Coleta, o transporte e a destinação dos resíduos sólidos. 

 

Podemos afirmar que, nos diversos projetos elaborados, muitos obtiveram contratos 

firmados pelo Estado do Rio Grande do Norte com o Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura - IICA, com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 

da UFPE – FADE, com o Programa de Combate à Pobreza Rural – PCPR 

(financiamento do Banco Mundial), e outros elaborados com recursos próprios. Sendo 

assim, os Planos de Desenvolvimento Sustentável do RN estão elaborados, porém a 

falta de ação pública no intuito de executá-los ainda tem sido um dos maiores 

problemas enfrentados para se obter êxito. Ao todo são oito planos elaborados e 

idealizados sendo eles: Plano de Desenvolvimento do Alto Oeste, PDS do Médio Oeste, 

PDS Mossoroense, PDS Agreste, Potengi e Trariri, PDS do Seridó, PDS Vale do Açu, 

PDS Litoral Norte, PDS Metropolitano de Natal.  

Desta forma, podemos dizer que os planos elaborados desde a década de 1960 até os 

dias atuais são enriquecedores ideologicamente para o desenvolvimento social, político, 

ambiental e econômico do estado, contudo fortemente afetado pela ausência de sua 

praticidade. 

Nesse cenário histórico de fragilidades no planejamento estatal no RN, estuda-se 

mais especificamente ainda o Plano do Médio Oeste Potiguar, foco desse estudo. 

 

6 A atual situação do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Médio Oeste 

Potiguar e suas fragilidades 

 

Como as demais regiões do estado do RN, a região do Médio Oeste Potiguar, a qual 

é composta pelas cidades de Apodí, Caraúbas, Severiano Melo, Felipe Guerra, 

Upanema, Itaú, Rodolfo Fernandes e demais cidades, obteve planos e projetos os quais 

foram idealizados na tentativa de promover o DR da referida região. Esses planos são 

distribuídos de acordo com cinco dimensões da sustentabilidade, sendo elas: ambiental, 

econômica, sócio-cultural, científico-tecnológico e político-institucional, onde ambos 

são articulados em oito (8) eixos estratégicos, no qual alguns estão sendo executados e 

outros continuam apenas projetados sem nenhum período previsto para tal execução. 

Como afirma no Plano de Desenvolvimento Regional do Médio Oeste, “o Plano 

Regional de Desenvolvimento Sustentável do Médio Oeste ficará composto por 
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Programas e Projetos, distribuídos segundo as cinco dimensões da sustentabilidade e 

articulados em oito eixos estratégicos.” (GOVERNO DO RN, 2007, P.86) 

Desta forma, podemos observar e mencionar a situação dos planos e projetos da 

região, os que foram elaborados, mas que, por algum motivo, sejam eles sociais, 

ambientais, econômicos e/ou políticos, não atingiram os objetivos propostos, ou nem ao 

menos saíram do papel. 

Somos conhecedores da conjuntura social, ou seja, do contexto econômico e cultural 

a qual a sociedade enfrenta, assim como a situação política desta região, e as 

modificações, tecnológicas, industriais, e sociais as quais a mesma enfrentou. Deste 

modo, podemos observar que, diante de inúmeras dificuldades socioespaciais 

enfrentadas pela região, como questões ambientais, má administração governamental e 

demais dificuldades, durante muito tempo e até mesmo nos dias atuais, a busca pelo 

desenvolvimento regional do Médio Oeste tem sido frequente, ocorrendo assim a 

elaboração de diversos projetos aonde alguns elaborados não obtiveram êxito, e somente 

por intermédio da participação social e cultura dos indivíduos residentes na referida 

região alguns dos planos e projetos passaram a efetivar-se de maneira satisfatória. 

Inúmeros dos projetos esboçados surgiram no intuito de priorizar as riquezas 

naturais e culturais de tal região, antepondo assim o DR como um todo.  Podemos obter 

como exemplo: ampliação e consolidação da cadeia produtiva da caprinovinocultura, 

esse projeto foi elaborado no intuito de conduzir melhorias econômicas para tal região, 

visto que a criação destes animais já se fazia presente, deste modo, o projeto contribui 

para o aumento da produção, gerando assim o aumento econômico; foram elaborados 

projetos voltados para área ambiental, como: a criação e implantação do comitê da bacia 

hidrográfica Apodì/ Mossoró; controle e combate ao processo de desertificação; 

divulgação e educação sanitária e ambiental; criação do polo de fruticultura e 

horticultura irrigada e dentre outros.  

Diversos foram os programas e projetos idealizados, dentro do plano de 

desenvolvimento, sejam eles voltados para área ambiental, cultural, política, 

tecnológica, ou social. Porém poucos foram executados, pois a mudança de gestão 

governamental, o abandono dos projetos devido a busca por poder e novas roupagens de 

projetos político-partidários que assumem o podem têm prejudicado os múltiplos 

programas, visto que a evacuação dos projetos tem se tornado frequente nas mudanças 

de cada gestão, precarizando assim o crescimento como um todo da região. Podemos 

obter como exemplo o projeto mencionado anteriormente o qual é voltado para a área 

ambiental, sendo ele sobre “Divulgação e Educação Sanitária e Ambiental” que, embora 

seja um projeto idealizado e planejado de acordo com a realidade regional do Médio 

Oeste, o mesmo ainda é desconhecido por grande parte da população, apesar de muitas 

pessoas conhecerem os cuidados que devem ser tomandos voltando para a área 

ambiental, se tem uma carente divulgação e falta de interesse político e social voltado 

para o projeto, como é possível visualizar no Plano de governo para a região: 

 
As comunidades que compõem a região do Médio Oeste já possuem um bom 
conhecimento dos problemas sanitários e ambientais de seus respectivos 

municípios, conforme percebido nas oficinas realizadas durante o processo de 

elaboração do presente Plano, mas, em escala regional. É igualmente evidente a 
carência de condições para a promoção de um grau de consciência ainda maior, 

que permita o entendimento e a intervenção dos diversos setores da sociedade, 

encorajando o surgimento de um novo modelo de desenvolvimento, onde a 
proteção dos recursos naturais seja compatível com o bem-estar 

socioeconômico da população. (GOVERNO DO RN, 2007, p. 88) 
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Desta forma podemos concluir que o projeto Divulgação e Educação Sanitária e 

Ambiental, ainda é um projeto idealizado, porém não efetivado na região do Médio 

Oeste Potiguar. 

Outro segundo projeto idealizado e que não obteve êxito foi o controle e 

combate ao processo de desertificação. Sabemos que a região do Médio Oeste está 

situada no semiárido nordestino, apresentando algumas características da desertificação, 

como o desmatamento e as queimadas, que são praticas rotineiras e bastante comuns 

nesta região, as quais influenciam de maneira grandiosa para o desgaste do solo. Desta 

forma, este projeto surgiu no intuito de prevenir, controlar e combater este processo, 

além de buscar recuperar áreas já degradadas. Mas embora idealizado o mesmo têm se 

desenvolvido de maneira lenta em meio as condições as quais se encontra, assim como 

também informa o documento: 
 

A região do Médio Oeste está inteiramente situada na nova delimitação do 

Semiárido brasileiro, instituída em 10 de março de 2005, por meio de Portaria 
doMinistério da Integração Nacional. Essa delimitação teve por base três 

critérios técnicos:a) precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 

milímetros; b) índice dearidez de até 0,5, calculado pelo balanço hídrico que 
relaciona as precipitações e aevapotranspiração potencial no período entre 1961 

e 1990; e, c) risco de seca maior que60%, tomando-se por base o período entre 

1970 e 1990.Analisando-se tais características de fragilidade ambiental da 
Região,percebe-se que ali ainda predominam práticas e atitudes inadequadas, 

como:desmatamento, queimadas, manejo incorreto do solo, exploração 

excessiva, não utilização de terra ceamento e curvas de nível e monoculturas 

prolongadas e que figuram entre as principais ações humanas que provocam a 

erosão do solo.(GOVERNO DO RN, 2007, p. 94) 
 

Foram diversos projetos idealizados em meio ao plano de DR do Médio Oeste e 

interligados aos programas no qual alguns estão sendo executados, outros foram 

esquecidos ou mal administrados, apresentando-nos assim a situação e a precariedade de 

alguns programas e projetos compostos nos planos. Os programas compostos são:  

 

 Fortalecimento da educação e da capacidade institucional para a gestão 

ambiental; 

 Conservação ambiental e gestão territorial; 

 Uso racional dos recursos hídricos; 

 Ampliação e consolidação das cadeias produtivas agroindustriais; 

 Turismo regional; 

 Fortalecimento das atividades industriais, comerciais e de serviços e 

promoção de novas atividades econômicas; 

 Organização da produção, comercialização e segurança alimentar; 

 Democratização do Acesso à Terra; 

 Complementação e consolidação da infra-estrutura econômica; 

 Ampliação da oferta e gestão integrada de recursos hídricos; 

 Expansão e consolidação da oferta de educação básica e de qualificação 

profissional; 

 Expansão da escolarização do ensino médio e implantação do ensino médio 

técnico; 

 Melhoria da qualidade da educação; 

 Melhoria das condições de saúde; 
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 Melhoria das condições habitacionais e do saneamento com integração e 

sustentabilidade; 

 Assistência social, transferências governamentais e redução das 

vulnerabilidades sociais; 

 Geração de trabalho e renda para jovens e erradicação do trabalho infantil; 

 Valorização da cultura; 

 Programa geração e difusão da Ciência e Tecnologia; 

 Fortalecimento e ampliação das ações de assistência técnica; 

 Difusão de experiências inovadoras de gestão pública; 

 Difusão de experiências inovadoras de gestão do desenvolvimento local; 

 

Desta forma, ao observar os programas que compõem o plano percebe-se que 

envolvem 08 (oito) eixos estratégicos, os quais também obtêm diversos projetos, onde 

ambos devem ser implantados dentro da realidade do Médio Oeste Potiguar. Somente 

poucos são efetivados sendo eles: Elaboração e implantação de Planos Diretores 

Municipais; Ampliação e consolidação das cadeias produtivas agroindustriais; esses 

dois programas efetivaram-se, já os demais programas e projetos caminham de maneira 

lenta, como é o caso do fortalecimento do turismo regional, e da criação e implantação 

da bacia hidrográfica Apodí/ Mossoró; Expansão da escolarização do ensino médio e 

implantação do ensino médio técnico;já os demais programas e projeto infelizmente 

ainda não saíram do papel, tornando-se assim apenas um  desejo a ser realizado para a 

sociedade do Médio Oeste.  

 

7 Considerações Finais 

 

     Averiguado a realidade social, cultural, econômica e política do RN, assim como 

toda a situação do Médio Oeste Potiguar por meio de planos, programas e projetos 

voltados ao desenvolvimento sustentável, o artigo nos apresentou a carência na 

efetivação de planos e projeto do Estado e da região, assim como as dificuldades 

político-social, tecnológica e demais as quais são enfrentadas desde a colonização 

brasileira até os dias atuais por tal região, mostrando-nos a importância de planos 

específicos para cada região. 

       Desta forma, podemos concluir que a necessidade de se construir e efetivar o 

planejamento e políticas de DR é peça fundamental para se obter o mesmo, como visto 

ao longo do texto.  

       Deste modo somos conhecedores dos programas e projetos idealizados e voltados 

para o Médio Oeste, porém, pôde-se notar que a efetivação dos projetos caminha de 

forma lenta e alguns vezes de modo ineficiente, quando na maioria das vezes a 

incompetência para tanto ocorre por meio dos governos locais e estaduais que 

abandonam os projetos e deixam a população carente da utilização e realização dos 

mesmos.  
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ANÁLISE DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RN: O 

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO MÉDIO OESTE POTIGUAR 

 
Raiany Priscila Paiva Medeiros Nonato1; Larissa da Silva Ferreira Alves2 

 

Resumo: O presente artigo tem o objetivo de apresentar o processo de construção do Plano de 
Desenvolvimento Sustentável do Médio Oeste Potiguar, levando em consideração a perspectiva da 

região como recorte espacial para as ações de planejamento. Para tanto, procurou-se a leitura de textos 
acadêmicos referentes às ações de desenvolvimento e planejamento, além de um estudo detalhado do 

volume I do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Médio Oeste Potiguar, o Diagnóstico 

Territorial. Desta forma, a leitura do artigo nos proporciona a compreensão do mencionado Plano e 

apresenta um levantamento e atualização de alguns itens presentes no diagnóstico territorial. 
 

Palavras-chave: Planos de Desenvolvimento Sustentável do RN; Médio Oeste Potiguar; Atualização; 

Desenvolvimento regional. 

 

1 Introdução 

  

 Com o atraso econômico e social das regiões Norte e Nordeste face aos condicionantes 

históricos que proporcionaram maior desenvolvimento econômico à demais regiões do Brasil 

como o Sudeste, surge a necessidade de buscar incentivos que proporcionem o 

desenvolvimento de todas as regiões do Brasil. Com isso o desenvolvimento regional aparece 

com o objetivo de promover o crescimento econômico, político e social da região. O Estado 

destaca-se como o responsável por mediar o processo de desenvolvimento, que deve 

acontecer sempre através de uma articulação entre o local e o nacional.  

O planejamento é uma excelente estratégia de desenvolvimento, aparece como forma 

de organizar e estruturar ações políticas no âmbito territorial; além de permitir um estudo 

detalhado que dá a possibilidade de conhecer as potencialidades e carências de determinado 

lugar, para que então possa se buscar maneiras de sanar as necessidades e formas de 

direcionar o potencial existente. 

No Estado do Rio Grande do Norte, o planejamento tem início com o propósito de se 

obter um rápido processo de industrialização e, por conseguinte, deu origem ao processo de 

modernização de seu território, que teve início de forma muito tímida. O planejamento no 

estado ressaltou as desigualdades sociais, pois as ações de desenvolvimento ocorreram de 

forma concentrada em determinadas porções polos.  

Os Planos de Desenvolvimento Regional para cada microrregião do estado do RN 

revelaram-se como estratégia de planejamento para minimizar essas desigualdades, a partir da 

organização entre governo e sociedade. Buscando entender esse quadro, o texto aponta o 

Plano de Desenvolvimento Sustentável da Região do Médio Oeste Potiguar, construído no 

ano de 2007, e tem como base as perspectivas econômicas e sociais. Depois de uma detalhada 

análise técnica dos oito municípios que compreendem a região, foi elaborado um diagnóstico 

através de dimensões: ambiental, econômica, científico-tecnológica, sociocultural e político-

institucional, foco específico desse estudo. 
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2 Sobre o Desenvolvimento Regional 

 
O desenvolvimento está atrelado às ideias de avanço e crescimento, e é resultante do 

crescimento econômico, que acarreta melhoria na qualidade de vida, impulsionando o bem-

estar econômico e social. Compreende um amplo processo de mudança e transformação de 

ordem quantitativa e qualitativa, nesse sentido, surge como condição de diminuição da 

pobreza, aumento dos padrões de vida, através de investimentos em educação, saúde, 

moradia.   

Normalmente, as ações de desenvolvimento se dão através de um recorte espacial, e a 

região tem sido historicamente palco das intervenções públicas, região essa caracterizada por 

lugares que apresentam semelhanças espaciais, mas que também se diferenciam por certas 

peculiaridades, sejam elas políticas, econômicas ou sociais, que são delimitadas através da 

união entre cidades, estados e/ou países. 

Nessa perspectiva, Oliveira (2002) nos afirma que  

 
o desenvolvimento deve ser encarado como um processo complexo de 

mudanças e transformações de ordem econômica, política e, principalmente, 
humana e social. Desenvolvimento nada mais é que o crescimento – 

incrementos positivos no produto e na renda – transformado para satisfazer 

as mais diversificadas necessidades do ser humano, tais como: saúde, 
educação, habitação, transporte, alimentação, lazer, dentre outras. 

(OLIVEIRA, 2002, p.40) 

 

Dentro dessa concepção de desenvolvimento, tem-se o chamado desenvolvimento 

regional endógeno, que ocorre a partir dos fatores internos de cada região; é caracterizado 

como desenvolvimento de baixo pra cima, ou seja, gerado a partir das potencialidades 

econômicas, tecnológicas e sociais de cada lugar; organizado a partir da participação da 

sociedade local, atuando no planejamento e ocupação do espaço de cada região. 

Segundo Amaral Filho (1995), o desenvolvimento endógeno precisa ser entendido 

como modelo de transformação, consolidação e competência das estruturas internas de cada 

região, no sentido de propiciar um desenvolvimento local, através de estratégias que permitam 

a atração e a instalação de novas atividades econômicas, na perspectiva de uma economia 

globalizada.  

Durante muito tempo o crescimento econômico brasileiro era atribuído às zonas de 

maior porte econômico, os estados localizados nas regiões sul e sudeste, pois esses eram 

responsáveis pela maior parte da economia. 

Com início do século XIX, surgiu uma preocupação em promover o desenvolvimento 

do país, de forma que todas as regiões pudessem contribuir com o crescimento econômico do 

país, isso em função das consequências da seca no Nordeste e da necessidade de controle do 

território da Amazônia. Com isso, o país foi pioneiro na busca de incentivos para o 

desenvolvimento regional. Era necessário que ambas as regiões, de acordo com suas 

particularidades e potencialidades, estivessem aptas a contribuírem com avanço econômico do 

país. (DINIZ, 2009).  

 Sabendo que o desenvolvimento regional tem como objetivo principal o avanço e o 

crescimento econômico da região, a partir da realidade local, o Estado é o responsável por 

conduzir as regras e desenvolver políticas que impulsionem esse processo. 

 
A região não pode ser vista apenas como um fator geográfico, mas como um 

ator social, como elemento vivo, do processo de planejamento. O Estado é 

quem estabelece as regras do jogo e a região é a parte negociadora, que deve 
se inserir nos mecanismos de decisão para fazer acordos, transações, dirimir 
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conflitos, por fim, deve ter a capacidade de transformar o impulso externo de 

crescimento econômico em desenvolvimento com inclusão social 

(OLIVEIRA, G. B; LIMA, J. E. S., apud STHOR e TAYLOR, 1981; 

BOISIER, 1989; LIMA ANDRADE, 1997). 

 
 Isto é, a região é responsável por mediar às regras estabelecidas pelo Estado, por meio 

da criação de estratégias de desenvolvimento local, no sentido de transformar e direcionar o 

crescimento da economia a fim de promover melhorias na qualidade de vida da sociedade.  

Assim sendo, a saída para as desigualdades regionais e a melhoria da qualidade de 

vida resultam do fortalecimento da sociedade e das instituições locais.  Cada região deve 

conservar a sua própria identidade, para que a partir das necessidades e potencialidades, possa 

contribuir com uma parcela no crescimento, e através da produção local dar sua contribuição 

na economia nacional. 

Entretanto, alguns autores defendem que essa teoria do desenvolvimento endógeno, 

por si só, não é capaz de sustentar uma política de desenvolvimento, pois como lembra Cano 

(2007), o Estado não pode se isentar da formulação de políticas de desenvolvimento que 

ultrapassem esse espaço restrito (local), pois deve estar em parceria com os objetivos de uma 

política nacional.  

É preciso que haja uma articulação entre o local e o nacional, as políticas precisam ser 

pensadas em diferentes escalas, mas sempre articuladas com um projeto nacional de 

desenvolvimento. 

Como afirma Brandão (2012, p. 36), “é preciso discutir a espacialidade dos problemas 

e implementar políticas levando em consideração a escala específica desses problemas, mas 

em um contexto que se esteja presente um projeto nacional de desenvolvimento”. 

Nesse sentido, a importância do planejamento nas ações de desenvolvimento da região 

é uma preponderante estratégia para alcançar os objetivos pensados para uma dada realidade 

espacial. 

 

3 Importância do Planejamento do Desenvolvimento Regional: 

 

O Planejamento é uma importante estratégia para organizar, preparar e estruturar um 

determinado propósito. Pode ser utilizado tanto no âmbito familiar, econômico, social, 

financeiro como no político. É uma tática usada pelo governo para desenvolver ações 

políticas, na perspectiva do território.  

De acordo com Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967,  o planejamento é 

parte obrigatória e fundamental da administração pública; e com isso a Lei N. 6.036 de 01 de 

maio de 1974, criou a Secretaria Nacional de Planejamento. Dentre as atribuições do 

planejamento, estão a criação e atualização dos seguintes instrumentos: plano geral de 

governo; programas gerais, setoriais e regionais, de duração plurianual.  

O planejamento para o desenvolvimento regional é de grande importância, pois 

permite, através de estratégias de crescimento, a diminuição das desigualdades regionais, 

visando um equilíbrio entre as regiões que apresentam disparidades, gerando uma igualdade 

de oportunidades que impulsionem o desenvolvimento.  Tem como principal finalidade 

superar as desigualdades regionais, de forma que as diversidades entre as regiões possam ser 

um fator positivo, utilizando as particularidades de cada uma para impulsionar o crescimento 

econômico.   

De acordo com o documento da I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional 

(2012), a formulação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) é parte do 

esforço de retomada, no Brasil, do planejamento em geral, e de políticas regionais em 

especial, desde a segunda metade dos anos 1990. 
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A PNDR tem como principais objetivos, o favorecimento de uma trajetória de 

mudanças e diminuição das desigualdades sociais inter e intra regionais, através de 

incrementos endógenos, a partir das especificidades culturais, sociais, econômicas e 

ambientais; designar condições que possibilitem o acesso mais justo e equilibrado dos bens e 

serviços públicos, diminuindo as desigualdades espaciais de oportunidades relacionadas ao 

local (condições de emprego, saúde e educação); competitividade da economia, tanto das 

regiões e sub-regiões afetadas, como um todo, ganhando espaços na economia global; e por 

fim, recursos naturais explorados racionalmente, de forma a garantir a qualidade de 

crescimento e qualidade de vida das gerações futuras.  

O planejamento para o desenvolvimento regional deve ser feito a partir de políticas 

públicas, que serão responsáveis por direcionar atividades que estimulem o crescimento 

econômico e social.  

Para promover o desenvolvimento regional é necessário:  

 Investimentos estratégicos em áreas menos dinâmicas; 

 Infraestrutura; 

 Tecnologia; 

 Inovação; 

 Necessidade de políticas que proporcionem o crescimento dos espaços menos 

desenvolvidos; 

 Desconcentração de renda; 

 Combinação do crescimento com igualdade social.  

 Desenvolvimento inteligente, inclusivo e sustentável;  

 Investimentos na economia, transporte e telecomunicações; 

 Investimentos em saúde e educação. 

 

Já que as regiões menos dinâmicas tendem a oferecer menos oportunidades de 

crescimento pessoal e profissional, limitadas devido à precária educação, saúde e emprego de 

qualidade, acaba ocasionando movimentos de migração interna, para regiões mais dinâmicas e 

desenvolvidas, que tem como consequência pobreza, favelização e violência. 

De acordo com o documento citado, nos últimos anos o governo federal vem 

redimensionando as políticas de desenvolvimento regional e desenvolvendo ações voltadas 

para o crescimento econômico das regiões brasileiras. De acordo com Nova Política Nacional 

de Desenvolvimento Regional, PNDR II (2012, p. 25), “diversas outras políticas públicas de 

caráter setorial (portanto, não voltadas explicitamente para esta finalidade) podem ter forte 

impacto na dinâmica das regiões, muitas vezes com repercussões mais expressivas do que as 

das próprias políticas implementadas explicitamente com esse fim”. 

Isto é, políticas direcionadas para determinado caráter, mas que acabam repercutindo 

em outra área que não era a específica, isso decorrente das chamadas políticas transversais, 

como exemplo, o bolsa família, uma política social, mas que também abrange de forma 

significativa área econômica.  

As políticas educacionais de difusão do ensino técnico, tecnológico e superior, através 

da interiorização dos institutos federais e das universidades estaduais e federais, 

possibilitaram um avanço significativo no que diz respeito à superação de desigualdades 

sociais e regionais, possibilitando um maior acesso a inclusão dos jovens no nível superior, o 

que antes era privilégio das pessoas que estavam localizadas nas grandes capitais, agora passa 

a ser privilégio dos demais.  

Pode ser observado como uma vertente do desenvolvimento regional, tanto pelo fato 

de promover a atração de profissionais qualificados para o interior, tanto quanto pelo fato da 

permanência dos profissionais que se qualificam mediante a esse ensino técnico e superior, 

gerando um capital humano qualificado, pronto para se inserir no mercado de trabalho; além 
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de movimentar outros setores da economia, tais como: comércio, transporte, habitação, 

cultura e serviços de saúde.  

O planejamento é algo indispensável e, em especial, no que diz respeito ao 

desenvolvimento de uma região. Através do estudo e planejamento podem-se conhecer as 

vantagens e desvantagens oferecidas por cada lugar, suas potencialidades e deficiências. E a 

partir daí criar meios para suprir as necessidades encontradas e formas de conduzir o 

potencial, para que possa haver um crescimento econômico e social.   

O Rio Grande do Norte - RN, situado no nordeste do Brasil, iniciou suas ações de 

planejamento nos anos 1960, quando o então governador, Aluízio Alves, publicou o Decreto 

N. 3.804 de 01 de fevereiro de 1961, através do qual foi criado o Conselho de 

Desenvolvimento Econômico – CED. Nesse período em que secretarias e conselhos 

começaram a ser criados, foi formulado o primeiro Plano de Desenvolvimento Econômico do 

estado. Dentre os objetivos do plano estavam: eletricidade, rede telefônica, rodovias, 

ferrovias, abastecimento de água e redes de esgoto. (BARBOSA, 2015). 

No RN o planejamento surgiu com o objetivo de gerar um rápido processo de 

industrialização e foi responsável por dar início ao processo de modernização do território 

norte-rio-grandense. Seu primeiro resultado foi a chegada de energia elétrica no estado.  

 

4 O Planejamento no Estado do Rio Grande do Norte 

 

Durante muito tempo o poder econômico e industrial do Brasil esteve centralizado nas 

regiões Sul e Sudeste. Com a modernização e expansão industrial, esse feito começou a se 

inserir de modo tímido no RN, com as indústrias centradas em Natal e Mossoró, tornando-os 

grandes centros econômicos, e as demais regiões do estado, se tornavam cada vez mais 

desfocadas. Dessa forma, ao mesmo tempo em que o planejamento auxiliou o processo de 

modernização no RN, contribuiu com o processo de seletividade do território, pois havia uma 

polarização de determinadas porções do território, o que condicionava a concentração da 

economia nessas áreas.  Isso se deu em torno do novo meio geográfico, denominado por 

Milton Santos de meio técnico-científico-informacional, onde a informação e a técnica 

passaram a ser cada vez mais necessárias à produção.   

O planejamento no RN tem se ajustado sempre a serviço e satisfação de interesses das 

oligarquias e agentes hegemônicos do estado, e só em um segundo momento à população. Os 

agentes hegemônicos são os responsáveis pela tomada das decisões mais importantes, 

especialmente, a realização das grandes obras de engenharia e infraestrutura, e sempre 

procuram uma maneira de se beneficiar. Como exemplo, atualmente tivemos o Aeroporto de 

São Gonçalo do Amarante, denominado de Aeroporto Aluízio Alves, que nos remete a um 

dos principais oligarcas do estado, de alguma forma os agentes hegemônicos estão sendo 

beneficiados, mesmo que através de construções erguidas homenageadas em promoção das 

oligarquias presentes no estado.   

Barbosa (2014), destaca que o planejamento no estado não promoveu o 

desenvolvimento das regiões menos favorecidas. Todavia, promoveu o fortalecimento dos 

estados da região sudeste do Brasil e contribui para a desigual distribuição da renda no Rio 

Grande do Norte.  

Percebe-se que o planejamento exercido no Rio Grande do Norte por ter sido baseado 

em influências externas, ao mesmo tempo em que impulsionou a modernização do território, 

acentuou as desigualdades sociais, devido a grande preocupação com a infraestrutura e 

circulação da produção; essas ações se deram de forma concentrada nas porções polos do 

território. Assim essa prática gerou grandes discrepâncias, e foi contrária aos seus objetivos, 

que visavam diminuir as desigualdades regionais, mas acabou agravando-as.  

 Atualmente, as ações de planejamento do estado estão sob competência da Secretaria 
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de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN), formulada pela Lei Complementar n. 

139/1996. É de sua responsabilidade planejar, coordenar, executar, supervisionar, controlar e 

avaliar os sistemas estaduais de planejamento, orçamento e finanças. 

Enquanto instrumento dessa Secretaria ora citada, o Plano Plurianual – PPA tem sido 

instrumento de planejamento do governo, através de estratégias de curto e médio prazo, 

regulamentado em diretrizes, objetivos e metas da ação pública com duração de 4 anos. 

Apresenta perspectivas para o futuro e tem como base o monitoramento dos programas, 

traçando um planejamento eficaz para o desenvolvimento.  

Conforme Barbosa (2015), a prática política de planejamento, adotada pelo RN, 

utiliza-se de paradigmas ofertados por influências externas, tendo como objetivo reduzir as 

desigualdades regionais. Porém, como a preocupação foi com infraestrutura e fortalecimento 

das atividades econômicas, aconteceu o inverso. Devido a isso passou-se a haver uma 

apropriação do conceito de sustentabilidade e preocupação com as futuras gerações.  Contudo, 

a utilização desse conceito nas políticas públicas apresenta-se mais no sentido de acobertar as 

desigualdades e intencionalidades políticas e econômicas, que ajuda a manter o estado numa 

condição de sujeição aos interesses externos.  

Percebe-se que ainda há um longo caminho a se percorrer com relação à ação do 

planejamento do estado. É necessário um planejamento que vise assegurar infraestrutura, 

mobilidade e bem estar social, para que o desenvolvimento possa atingir todas as porções do 

território norte-rio-grandense, sem o privilégio de qualquer localidade, sem interferência de 

paradigmas externos ou benefício de agentes hegemônicos.  

Com o intuito de diminuir as desigualdades regionais criadas e vivenciadas dentro do 

estado do RN, ocorreu um esforço no final da década de 1990 até o fim da década de 2000 

para a elaboração de planos para cada região potiguar. Tais planos foram elaborados com o 

objetivo de criar estratégias que visem o futuro do RN, organizam governo e sociedade para a 

criação de um processo de reestruturação e ampliação da base social e econômica do estado.  

 

5 Os planos de Desenvolvimento Regional do RN 

 
No campo do Planejamento, foram elaborados vários planos, programas e projetos 

com o intuito de promover o desenvolvimento do RN.  

Os Planos de Desenvolvimento Regional surgem como estratégia de planejamento, 

através da organização entre governo e sociedade; com base na perspectiva do 

desenvolvimento endógeno, que ocorre a partir das potencialidades e deficiências do local.  

Fundamentaram-se no conceito de desenvolvimento sustentável, entendido como 

processo de transformação e crescimento das oportunidades sociais que une no tempo e no 

espaço o crescimento econômico, a conservação do meio ambiente e a equidade social.  

Sobre o processo de Elaboração dos Planos:  
 

Trata-se de um processo realizado de forma integrada e complementar ao 

longo de todas as etapas de análise da realidade e de produção do Plano, 
promovendo uma interação direta dos atores sociais com os técnicos, na 

troca de percepções e visões e na preparação e fundamentação das decisões. 

(Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável do Médio Oeste, 2007, p. 
51).  

 

 

Um fator importante na elaboração dos planos foi a opinião dos atores locais, pois 

ninguém melhor para apresentar anseios e desejos para o futuro, pois eles conhecem bem a 
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realidade local. Através da coleta de sugestões os técnicos podem trabalhar em busca de um 

futuro promissor.  

Os planos foram elaborados com intuito de identificar os anseios e problemas da 

população, para que o governo do estado tomasse conhecimento sobre a realidade da região. 

Assim seria possível a elaboração de programas e projetos que pudessem viabilizar um futuro 

para o estado.  

Dentre as metas dos Planos de Desenvolvimento Regional, estão:  

 Crescimento da economia; 

 Aumento da participação na economia brasileira; 

 Elevação do Produto Interno bruto – PIB; 

 Geração de emprego; 

 Erradicação e diminuição das taxas de analfabetismo; 

 Investimento massivo na educação; 

 Desenvolvimento Humano;  

 Desenvolvimento Científico e Tecnológico.  

 

Foram elaborados oito Planos Regionais de Desenvolvimento Sustentável para o 

estado: Seridó (2000), Litoral Norte (2002), Agreste, Potengi e Trairi (2004), Alto Oeste 

(2006), Médio Oeste (2007), Região Metropolitana de Natal (2007), Mossoroense (2009) e 

Vale do Açu (2009); através de contratos firmados entre estado e Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura - IICA, entre o estado e a Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento da UFPE – FAD, por meio do Programa de Combate à Pobreza Rural – 

PCPR (financiamento do Banco Mundial), outros foram elaborados com recursos próprios do 

estado.  

Embora, a criação dos Planos de Desenvolvimento Regional tenha sido um grande 

avanço no que diz respeito ao planejamento no estado, há ainda uma grande fragilidade diante 

da realização dos programas e projetos contidos nos planos, principalmente pelo fato da 

mudança de gestão na administração, pois isso tem causado muitas vezes o abandono de 

importantes projetos.  

 

6 O Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável da região Médio Oeste 

Potiguar 

 

 O Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável do Médio Oeste Potiguar foi uma 

estratégia de planejamento técnico e político, elaborado através do Governo com a parceria da 

sociedade civil; financiado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura 

(IICA). A região compreende oito municípios, localizados no extremo oeste do Estado: 

Apodi, Caraúbas, Felipe Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, Itaú, Rodolfo Fernandes, 

Severiano Melo e Upanema, equivalente a uma área de 5.262,11 km², correspondente a 10% 

do território estadual. As áreas do município de Apodi (30%), Caraúbas (22%) e Governador 

Dix-Sept Rosado (21%) representam aproximadamente 73% do total da Região. 

 Uma parte dos dados utilizados na construção do referido plano foram baseados no 

senso 2000 e os demais também são do início dessa mesma década - o plano foi finalizado no 

ano de 2007, utilizou-se de indicadores como população (residente na zona urbana e na zona 

rural), Produto Interno Bruto (PIB), Índice de Desenvolvimento (IDH), taxa de alfabetização, 

mortalidade infantil, natalidade e habitação, dispôs das seguintes fontes de dados: Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Interamericano de Cooperação para a 

Agricultura (IICA) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).  

 Está pautado em perspectivas econômicas e sociais, numa concepção de 

desenvolvimento sustentável, a partir da descentralização e participação do Estado. 
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Primeiro foram realizadas oficinas em cada um dos 8 municípios do médio oeste e 

depois oficinas sub-regionais para poder se conhecer os problemas, potencialidades e 

perspectivas futuras de cada lugar. Após um análise técnica de cada município foi produzido 

um diagnóstico, com base em dimensões ambiental, econômica, científico-tecnológica, 

sociocultural e político-institucional.   

  O plano apresenta contribuições inovadoras para o desenvolvimento do território 

norte-rio-grandense, e tem como fundamentação teórica o conceito de desenvolvimento 

sustentável, compreendido como  

 
um processo de mudança e de elevação das oportunidades da sociedade, 

compatibilizando, no tempo e no espaço, o crescimento e a eficiência 
econômicos, a conservação ambiental, a qualidade de vida e as equidades 

sociais, partindo de um claro compromisso com o futuro e da solidariedade 

entre gerações. (PLANO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO MÉDIO OESTE, apud BUARQUE, 2002, p. 57).  

  

 De acordo com a dimensão ambiental, a Região do Médio Oeste apresenta condições 

climáticas médias que o caracterizam como semiárido, com clima muito quente e chuvas 

anuais médias em torno de 700 mm.  A partir das características geológicas predominantes na 

região, há ocorrência de importantes jazidas de petróleo e gás natural em cinco dos oito 

municípios que formam a região. A região possui também sítios naturais e arqueológicos, 

com destaque para o Lajedo de Soledade, localizado na cidade de Apodi. Possui em grande 

parte de seu território solos bastante férteis. Os recursos minerais são abundantes na região e 

representam grande importância econômica, com ressalva para a produção de petróleo e gás 

natural e calcário. Quando comparada a outras regiões do Estado, o médio oeste é privilegiado 

em termos de disponibilidade de água reservada, pois a área correspondente a Região Médio 

Oeste localiza-se na parte central da bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró, nos municípios 

de Apodi, Caraúbas, Felipe Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, Itaú, Rodolfo Fernandes, 

Severiano Melo e Upanema. 

O quadro ambiental apresenta um grande potencial econômico para a região, porém o 

risco de degradação ambiental está presente em diversos focos em cada um dos oito 

municípios que compreendem a região: poluição e contaminação - lixo com destino 

inadequado; esgoto sanitário sem qualquer tratamento depositado a céu aberto em riachos, 

rios, lagoas, o que acaba contaminando as águas superficiais e subterrâneas; áreas de retirada 

de solos utilizados em obras de construção, desmatamento sem controle de grandes porções 

das matas ciliares para venda de madeira, lenha ou produção de carvão vegetal, aumentando a 

área de solo desprotegida; processos esses que conduzem o avanço do fenômeno de 

desertificação e de assoreamento de rios. A questão dos recursos hídricos merece ênfase, 

embora a região seja rica em reservatórios ainda faltam obras que facilitem o abastecimento 

de água potável a população que vive nessa região. 

Os problemas e limitações são situações que precisam ser superadas, pois podem levar 

a consequências que afetarão a vida da população dessa região. Por isso há a necessidade de 

um trabalho de conscientização ambiental nessa área, através da educação ambiental para que 

se tome conhecimento dos riscos que a população está exposta, como consequência de suas 

próprias ações.  

Segundo o Diagnóstico do Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável do Médio 

Oeste (2007), no que diz respeito aos aspectos econômicos registram-se baixos níveis de 

produção de riqueza da região, pois está concentrada em nível de município. Com destaque 

para o município de Apodi, responsável por 1/3 da riqueza regional.  

 O PIB industrial possui um principal causador de riqueza, o setor de serviços de 

utilidade pública, seguimento esse que tem adquirido grande expressividade no arranjo da 
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riqueza regional. A indústria de extração mineral também constitui o processo de 

arrecadações de capital, em relação ao PIB, um dos grandes exemplos é através dos royalties 

do petróleo. Já a agropecuária regional apresenta pequena participação no PIB da região.   

Diante das condições climáticas do semiárido percebe-se a fragilidade das culturas de 

subsistência – milho, feijão, arroz; em contrapartida, a região apresenta grandes 

potencialidades para a produção de frutas – melão, mamão e banana; castanha de caju, mel e 

derivados; caprinocultura/ ovinocultura; bovinocultura leiteira.  

 Com relação à integração comercial, a região conta com o desafio de discutir ampliar 

seus níveis de inserção no comércio exterior. O comércio interno ainda apresenta um mercado 

local relativamente pequeno. 

 Sobre a infraestrutura, embora a região disponha de estradas pavimentas, não possui 

transportes que possam transportar mercadorias, o que constitui uma limitação que precisa ser 

superada para que a região possa proporcionar uma expansão comercial.   

 Referente ao diagnóstico Sociocultural, o estudo revela que existem traços culturais 

bem semelhantes em ambos os municípios que compõem a região. Dentre eles, temos a 

origem histórica dos municípios que se configuram a através da exploração dos recursos 

naturais encontrados pelo homem branco.  

O Médio Oeste se configura como um espaço de múltiplas manifestações culturais, 

que se propagam através do artesanato realizado com o barro e argila, crochê, rede, tapetes, 

rendas, retalhos, dentre outras. Nas manifestações artísticas expressas nas danças, nos grupos 

de teatro, nas pinturas, nas bandas de música. Conta com eventos sociais bastante relevantes: 

carnavais, vaquejadas, festas juninas. Além de outras festas específicas de cada município que 

apresentam grande importância para a região, como a Festa do Caju, na cidade de Severiano 

Melo, tanto no que diz respeito a confraternização das pessoas da região, quanto com relação 

a contribuição para a economia.  

A religião é uma marca expressiva, que se revela nas festas populares dos Santos 

Padroeiros, momento de reencontro da população, onde os filhos ausentes retornam a seus 

municípios natais, não podendo deixar de lado que este é mais um momento que movimenta a 

economia das cidades.  

A demografia na região do Médio Oeste se caracteriza por certa heterogeneidade, 

Enquanto Apodi registra uma taxa de crescimento da população, Caraúbas exibe um recuo.  A 

densidade demográfica é baixa, quando comparada a do Estado, é quase três vezes inferior. O 

município de Governador Dix-Sept Rosado possui a menor densidade, pois registra nove 

habitantes por km². A região é pouco urbanizada; o IDH Médio da Região conserva-se num 

patamar baixo, com 0,636 pontos. No que se refere a renda também é baixo, o que indica que 

a economia não consegue atender com trabalho e renda adequados para a população.  

A distribuição de renda é marcada pela desigualdade, possui altos níveis de pobreza na 

maioria dos municípios. Quanto à educação, a região apresenta níveis muito baixos, com 

precárias estruturas de ensino; o número de analfabetos em todas as faixas etárias,  é enorme.  

No que diz respeito a saúde, durante as oficinas a população relatou a qualidade dos 

serviços realizados pelas equipes PSF, e quanto aos problemas a insuficiência de profissionais 

médicos especialistas.  

Sobre as condições de moradia, grande parte da população vive em domicílios 

próprios, mas existe uma grande quantidade de domicílios que necessitam de melhorias na 

estrutura.  

De acordo com a dimensão científico-tecnológica,  

 
o papel da ciência e da tecnologia no desenvolvimento sustentável ressalta 
uma série de atividades, nas quais se destaca: pesquisa e desenvolvimento; 

transferência de tecnologias e inovação; formação de competências; 

informação e difusão; cooperação regional, nacional e internacional. 
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(PLANO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO 

MÉDIO OESTE, 2007, p. 261). 

 

E por último, a dimensão político institucional aborda a organização da gestão do 

Estado, com ênfase nas organizações do governo e da sociedade civil que operam na Região. 

Com isso podemos concluir a importância do Diagnóstico que precedeu a construção do 

Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável do Médio Oeste.  

Todavia, passados mais de 10 anos da base de dados esses indicadores utilizados na 

construção do plano sofreram alterações. Principalmente indicadores dados e informações 

quantitativas que constam no Diagnóstico do plano já estão obsoletos e não condizentes com a 

realidade regional. Exemplifica-se com os dados populacionais e IDH. 

De acordo com os dados disponíveis no referido Plano, a região apresenta uma 

regressão na taxa de variação da população. Exemplificando com o município de Caraúbas, 

comparando dados mais recentes, como censo de 2010 –19.576 habitantes – e com os dados 

referentes à estimativa da população para 2014 – 21.750 habitantes, percebe-se mudança 

nesse quadro de regressão, pois houve um aumento populacional. Que pode ser entendido por 

vários fatores, mas em especial, retomando aqui a discussão das políticas educacionais, por 

meio da propagação do ensino técnico, tecnológico e superior, a partir da interiorização de 

institutos federais que consequentemente tendem a designar a permanência da população 

naquele determinado lugar, pois significa oportunidades de qualificação profissional e 

emprego, pois há um aumento na demanda no setor de comércio, moradia, transportes, etc. 

Houve mudança também nos números referentes ao IDH, segundo os dados constatados no 

Plano de Desenvolvimento estava na marca dos 0,614, no censo de 2010 passou para 0,639.  

Referentes aos indicadores de pobreza, levando em consideração os critérios de 

classificação do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, que compreende como pobres 

aqueles com renda domiciliar mensal per capita inferior a 50 % do salário mínimo, o Plano de 

Desenvolvimento trás indicadores para município de Upanema que apresenta um percentual 

de pobreza equivalente a mais de 70% da sua população. Contudo, de acordo com o mapa da 

pobreza do ano de 2003 esse número diminuiu um pouco, e passou a ser 68,48%.  O IDH 

passou de 0, 589 para 0,596 pontos.  

É de grande importância a atualização dos dados e indicadores presentes no Plano, 

porque se pode perceber os avanços e regressões que os municípios enfrentam de acordo com 

sua conjuntura, anos após a construção do plano,  

            Contudo, outros dados levantados no diagnóstico provindos das oficinas realizadas 

com as comunidades também vão se alterando ao longo do tempo, devido às mudanças de 

anseios da sociedade, traçadas com as novas características que o meio técnico-científico-

informacional proporciona nos espaços, que causam alterações nos seus arranjos e 

necessidades espaciais. 

 

7 Considerações Finais 

 

         O propósito principal deste trabalho foi apresentar, analisar e atualizar alguns dados do 

Plano de Desenvolvimento Sustentável da Região do Médio Oeste Potiguar, partindo de todo 

o processo de planejamento e construção do plano – o diagnóstico; através dos conceitos de 

desenvolvimento endógeno e sustentável. O estudo possibilitou perceber a fragilidade do 

plano no que diz respeito à sua execução, pois desde que foi feito passaram-se muitos anos e 

consequentemente os dados acabam se tornando defasados.   

 Viu-se a importância do planejamento para o desenvolvimento da região, levando em 

consideração que sempre deve estar associado ao planejamento nacional, pois o 

desenvolvimento endógeno por si só não é capaz de sustentar-se, não podendo esquecer 
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também que a sociedade tem um papel importantíssimo no desenvolvimento da região e cabe 

ao Estado dar condições para que se obtenha um bem estar econômico e social.   
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AS FORMAS DE TRATAMENTO E CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS PELOS 

BARES/RESTAURANTES DA BARRAGEM DE PAU DOS FERROS-RN. 

Debora Alice de Souza Leite¹; Laecio da Cunha Oliveira²                                                                                                                                                               

RESUMO 

 

Este artigo é resultado da pesquisa científica cujos objetivos foi: Diagnosticar a origem e a 

qualidade da água na visão dos empreendedores das proximidades da barragem de Pau dos 

Ferros-RN; Mostrar por meio de dados e informações coletados por meio de critérios do 

manuseio, armazenamento e tratamento da qualidade das águas. Apresentar um relatório sobre as 

formas de contaminação das águas e as conseqüências de sua possível contaminação pelo uso 

inadequado desse recurso hídrico. Tendo em vista que a água é um elemento fundamental a 

existência da vida e o principal atrativo turístico para geração de renda dos bares e restaurantes 

nas proximidades da barragem, que vem sofrendo com a estiagem dos últimos anos, vê-se a 

importância dessa pesquisa na medida em que a falta de água afeta a economia e a saúde dessa 

comunidade, que passam a tomar medidas emergenciais para o armazenamento dessa água. 

Sabendo que desde a coleta, as formas tratamento, armazenamento e a eliminação da água após o 

seu uso para diversos fins, passando assim por diversos riscos de contaminação, sem as devidas 

orientações poderão vir a comprometer tanto a qualidade da água como os produtos oferecidos 

nos bares/restaurantes. Esta é uma pesquisa de campo, descritiva, exploratória e de caráter 

observacional. A amostra selecionada foi por conveniência, sendo os critérios de inclusão ser 

dono, esposo (a) do proprietário (a), gerente ou responsável, e estar presente nos dias desta 

pesquisa, e os critérios de exclusão foi não querer responder as perguntas do formulário de 

pesquisa. Esta pesquisa foi realizada em oito bares/restaurantes, sendo 100% da população dos 

estabelecimentos que mantém atividades freqüentes naquele local. Os resultados desta pesquisa 

evidenciam as formas irregulares de armazenamento e gestão dos recursos hídricos por parte dos 

comerciantes, em virtude das dificuldades como a falta de informação atualizada sobre os meios 

de contaminação e controles internos ineficientes para manter a qualidade mínima da água, 

conforme os órgãos reguladores e fiscalizadores desse recurso tão fundamental e limitado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tratamento das águas. Contaminação. Bares/Restaurantes. Barragem. 

 

INTRODUÇÃO  

 

          A escassez de água é uma realidade para os habitantes da região do semi-árido 

brasileiro. O problema é ocasionado principalmente em virtude das condições climáticas locais, 

o que normalmente faz com hajam longos períodos sem chuva. O prolongamento dos períodos 

de estiagem nessas regiões costuma causar graves problemas econômicos e sociais, segundo 

Souza (1979) o desenvolvimento de uma região também é determinado pela disponibilidade do 

volume de água e neste caso, em alguns períodos implicará 

¹ Graduanda do Curso de Enfermagem, “Campus Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM), UERN. E-

mail: debora-souzal@hotmail.com. ². Docente do Curso de Administração, “Campus Maria Elisa de Albuquerque 

Maia” (CAMEAM), UERN, E-mail: laecio.prof@gmail.com 
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Em uma possível baixa no nível de desenvolvimento. Castro & Scariot (2009) 

acrescentam ainda Prof que além do acesso a água ser um fatore limitante para o 

desenvolvimento de muitas regiões, sua ausência e contaminação leva a redução dos espaços de 

vida tendo impactos diretos nos meios de vida da população. 

Pau dos Ferros apresenta um clima quente e semi-árido, com precipitação média anual 

varia entre 500 e 800 mm, com períodos chuvosos que se estendem até o período de março e 

maio, com temperaturas podem atingir até 36° C, com médias entre 25 e 29° C. 

Assim como existe um consenso que muitas das dificuldades enfrentadas pelas famílias 

são geradas pelos longos períodos de estiagem, Andrighetti (1998) ao comparar o regime pluvial 

do Nordeste a outras regiões do mundo tais como Argélia, Marrocos e Israel, mostra que nelas 

chove menos que no Nordeste e, no entanto, possuem culturas irrigadas de alta produtividade. 

Isso mostra que a questão não está estreitamente relacionada a fenômenos naturais, mas também 

a condições políticas e econômicas. 

       Dados coletados no Portal do governo do Rio Grande Norte mostram a velocidade com 

que a seca avança, e o quanto afetou desde o ano passado o volume hídrico em Pau dos Ferros, 

de 11% para 0,69% em 11 meses. Como se observa no: 

 

      Quadro 1 – A Capacidade /vol atual L/vol atual% /data de medição da água 

armazenada na barragem de Pau dos Ferros-RN. 

 

 

 

 

                     Fonte - http://www.portal.rn.gov.br  

 

Para minimizar os problemas da escassez de recursos hídricos, certas medidas 

governamentais vêm sendo adotadas a séculos. De acordo com Cirilo (2008), elas consistem 

principalmente na implantação de infraestruturas capazes de garantir água para o abastecimento 

humano, animal e viabilizar a irrigação. Nesse contexto algumas políticas têm se destacado 

como: criação de açudes, perfuração de poços e construção de cisternas em comunidades rurais. 

Vários órgãos foram criados para combater os efeitos da seca. A partir da proclamação da 

república, já em 1909 foi criada a Inspetoria de Obras Contra a Seca (IOCS), transformada em 

1919 em Inspetoria Federal de Obras Contra a Seca (IFOCS), a qual em 1945 originou o 

Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS).  

Pau dos Ferros 54.846.000 6.050.228 11,03 % 13/05/2014 

Pau dos Ferros 54.846.000 379.148 0,69 % 03/06/2015 
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Estes órgãos procuraram estabelecer uma política de armazenamento de água para suprir 

a população e a agricultura nos momentos de escassez. No entanto, a política governamental não 

estava voltada para o atendimento do trabalhador rural, mas sim para os interesses da classe 

latifundiária local, (ANDRIGHETTI, 1998).  

O armazenamento de água superficial ainda hoje é a principal fonte de reserva hídrica do 

semi-árido nordestino, mesmo este sendo vulnerável aos elementos do clima, em especial o 

calor. O aumento na oferta de água traz benefícios sociais e, em especial, melhoria na qualidade 

de vida e, conseqüentemente, eleva a auto-estima da população a permanecer no semiárido. 

Assim, se a irregularidade das chuvas for associada à uma política inadequada dos recursos 

hídricos, irá agravar cada vez mais esse problema social, especialmente enfrentado pelos 

moradores da zona rural. 

Medidas emergenciais também são adotadas pela população, armazenando água de 

maneira improvisada, em baldes, bacias, tanques, ficando expostos a riscos desde Infestação de 

insetos como o mosquito aedes aegypti às diversas doenças vinculadas pela água. Métodos 

simples, eficazes como o uso de cloro e o armazenamento em um recipiente apropriado melhora 

significativamente a qualidade microbiológica da água não-potável. Difundido o uso deste 

tratamento simples e sistema de armazenamento adequado de água tem o potencial de reduzir 

drasticamente as doenças vinculadas pela água. 

Está na Portaria Nº 2.914 do Ministério da Saúde que toda água de abastecimento sai de 

uma ETA (Estação de Tratamento de Água) com cloro residual livre. Isso é uma concentração de 

cloro que é deixada a mais para proteger todo o encaminhamento dela. Porém, mesmo a água 

que vem das companhias de abastecimento está sujeita a riscos de contaminação desde a saída da 

estação até as torneiras das residências. 

De uma forma geral as ETA´s seguem os seguintes procedimentos: floculação, filtração, 

desinfecção e fluoretação, conforme estabelece o Ministério da Saúde, através da Portaria 

n°1.490/00 para o controle e a vigilância da qualidade da água (BRASIL, 2009).  

A portaria, garante ainda que: 

 Toda água destinada ao consumo humano deve obedecer ao padrão de potabilidade e 

está sujeita à vigilância da qualidade;  

microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade e que não 

ofereça riscos à saúde;  

desinfecção;  
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ser tratada por filtração;  

responsáveis devem garantir uso exclusivo para este fim, manterem registro sobre o fornecedor, 

fonte e análises de controle assim como, inserir água potável na carroceria. 

Segundo CAMPOS (2009) os reservatórios dessa região com volumes de água reduzidos 

durante longas estiagens, continuam recebendo efluentes domésticos o que consequentemente, 

interfere na realidade do abastecimento de água das populações. A presença de lixo, criação de 

animais e redes de esgoto que escoam diretamente para dentro da barragem aumentam ainda 

mais a possibilidade de uma infecção, essas pessoas (moradores, donos, funcionários e 

consumidores) passam a formar grupos de risco, estando sujeitos a contaminação, devido o 

contato direto e/ou consumo da água. 

Entre os principais problemas decorrentes do mal-uso da água que afetam os corpos 

hídricos da região semi-árida brasileira, estão: a eutrofização, ocasionada pelo aumento do 

nitrogênio e o fosforo no ambiente aquático, a salinização, decorrente das características 

hidrogeológicas, climáticas ou manejo inadequado do corpo hídrico e a contaminação por 

efluentes, agrotóxicos, metais pesados ou outros dejetos (ARAÚJO et al., 2009). Chapra (2008) 

segue afirmando que a eutrofização acaba por ser uma das principais consequências adversas 

para a quebra do equilíbrio natural das cadeias tróficas alterando os ciclos biológicos no corpo da 

água. 

Segundo Costa et al. (2006); (2009); Eskinazi-Sant´anna et al. (2007); Panosso et al. 

(2007), no semiárido do Rio Grande do Norte, muitos reservatórios utilizados para 

abastecimento público apresentam condições eutróficas e eventualmente hipereutróficas com 

constante ocorrência de floração hepatotóxicas de cianobactérias como Microcystis aeruginosa, 

Planktotrix agardhii, Cylindrospermopsis raciborskii e Anabaena circinalis. Portanto essa 

problemática representa uma ameaça para o uso sustentável dos recursos hídricos. 

Um fator agravante para a ocorrência de cianobactérias é o fato destas produzirem toxinas 

com efeito agudo ou crônico sobre a saúde humana e de animais (KAEBERNICK; NEILAN, 

2001). Há um crescente registro de danos causados por surgimento de ciano bactérias à saúde 

pública. Pesquisas tem mostrado que 25% a 70% da floração de cianobactérias são tóxicas em 

todo o mundo (CARMICHAEL, 2001). 

Segundo Sickermann (2005) além da falta de acesso à água potável, no Brasil 70% das 

internações hospitalares são decorrentes de doenças de veiculação hídrica. Diante deste cenário, 
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Brito et al. (2007) apresenta as principais doenças vinculadas a água, os agentes causadores e as 

formas de contágio como se observa no: 

 

Quadro 2 – Doenças, formas de contaminação e agentes causadores de endemias pelas águas     

armazenadas e utilizadas de formas incorretas pelas pessoas. 

 

Fonte - www.ambientebrasil.com.br  

 

Em virtudes das proporções que podem ser atingidas pelo problema da água, existe, 

portanto, a necessidade de trabalhos voltados a essa comunidade utilizando principalmente a 

percepção ambiental como ferramenta para a reflexão socioambiental. De acordo com Fagionatto 

(2005), a percepção ambiental é definida como a capacidade de o ser humanos perceber o 

ambiente no qual está inserido, tomar consciência sobre os problemas ambientais e buscar 

soluções visando não só a proteger como também a preservar o seu potencial. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia de pesquisa representa a definição dos métodos e técnicas de pesquisa 

utilizadas como base de orientação das etapas a serem seguidas pelo pesquisador. Segundo 

GALLIANO (1986), todas as acepções da palavra “método” registradas nos dicionários estão 

ligadas à origem grega methodos - que significa “caminho para chegar a um fim”.  

Para este trabalho, foram levantados dados e informações sobre a contaminação das águas 

em reservatórios como barragens e açudes com características semelhantes. Foi feita 

inicialmente uma visita de campo no açude público localizado em uma área rural a 

aproximadamente 8 km do perímetro urbano, popularmente conhecida como “a barragem”. 

Foram observadas as instalações de 8 bares-restaurantes localizados próximos a barragem. Em 

uma segunda visita foi aplicado o pré-teste em 2 bares-restaurantes, que resultou na elaboração 

final do instrumento de pesquisa, denominado formulário, que segundo Lakatos e Marconi 

(1991) ´´formulário é um roteiro de perguntas enunciadas pelo entrevistador e preenchidas por 

ele com as respostas do pesquisado”. No período que compreende a segunda semana de 

novembro à primeira de dezembro de 2014 foram aplicados os formulários, sendo concluído em 

8 bares que representa a amostra e população total desta pesquisa.  

Foram coletados imagens e depoimentos relativos ao perfil dos donos de bares e 

restaurantes, utilizando formulário oficial que totalizava 26 perguntas abertas e fechadas. Em 

seguida foi feita a conferência de cada formulário aplicado em cada bar-restaurante, certificando 

que todas as perguntas estavam respondidas. Na etapa seguinte, foi feita a organização da 

estrutura dos dados em gráficos, sendo analisada cada pergunta com os respectivos autores 

garantindo fundamentação teórica científica ao presente estudo.  

Esta é uma pesquisa descritiva segundo Michel (2005) tem o propósito de analisar, com a 

maior precisão possível, fatos ou fenômenos e exploratória que para Vergara (2007) são 

realizadas em áreas com pouco conhecimento devendo ser sistematizado. Também é de caráter 

observacional. A amostra foi selecionada por conveniência, sendo os critérios de inclusão ser 

dono, esposo (a) do proprietário (a), gerente ou responsável, e estar presente nos dias referente a 

pesquisa, e os critérios de exclusão foram não estar presentes no dia referente a pesquisa e não 

ser o responsável pelo estabelecimento, totalizando oito dos oito bares e restaurantes que 

mantém atividades freqüentes nas proximidades da barragem de Pau dos Ferros-RN até o 

período de realização desta pesquisa. 
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RESULTADOS E DISCUSÃO 

Buscamos identificar inicialmente a importância do reservatório de Pau dos Ferros para o 

público alvo da pesquisa sendo citada como principal fonte de água para as atividades diárias 

correspondendo a mais de 50% da água utilizada diariamente.  

Quanto ao direcionamento e uso das águas obtivemos os seguintes resultados: a água 

vinda de Apodi é a mais usada para beber e cozinhar alimentos, porém, a da barragem é usada 

por 100% dos entrevistados para lavar utensílios, as mãos, banheiros regar plantas e limpeza 

geral do estabelecimento.  

O tratamento da água é feito em 50% dos casos pelos proprietários dos estabelecimentos, 

utilizando métodos como: filtração,fervura e cloração, os outros 50% consomem a água direto da 

rede, ou tem sua água tratada pelos agentes de saúde que segundo os proprietários, não passam 

com frequencia. Como se observa no: 

 

       Gráfico 1 - As formas de tratamento da água armazenada pelos bares/restaurantes     
       próximos as águas da barragem de Pau dos Ferros-RN. 

 

Fonte - dados da pesquisa 2014. 

 

O armazenamento da água é um fator determinante em relação a sua qualidade. O tempo, 

temperatura e higiene podem fazer com que o cloro perca o seu poder oxidante, por isso que o 

cloro residual livre que vem das ETA´s não pode ser visto como um tratamento definitivo, ele 

tem um período de maturação e depois some, de maneira que, se o balde em que a água é 

armazenada estiver sujo, o cloro será consumido, e partir daquele momento, água já está 

desprotegida e passível de sofrer contaminações. Como se observa no: 
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Gráfico 2 – Locais de armazenamentos das águas pelos bares/restaurantes em 

funcionamento nas proximidades da barragem de Pau dos Ferros-RN. 

 

Fonte - Dados da pesquisa 2014. 

 

Estocar água requer alguns cuidados, o recipiente usado para o armazenamento deve estar 

bem limpo e ser mantido na sombra, fechado e sem contato com animais. Altas temperaturas 

favorecem a proliferação de bactérias, manter os recipientes limpos e fechados impedem o 

surgimento de substâncias orgânicas que servir de alimento. 

A maioria dos entrevistados afirma estarem usando formas adequadas de armazenamento, 

e não vêem riscos em continuar a usá-las.  

As cisternas representam 15% dos tipos de armazenamentos encontrados durante a 

pesquisa, Beto (2009) apresenta também que os principais benefícios do seu uso segundo a 

Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN) são: Queda vertical dos casos de verminoses; 

Aproveitamento do tempo despendido na busca por água para outras atividades; Diminuição da 

dependência dos caminhões – pipa; Auto sustento; Fixação da população na região. 

Ainda assim, quando a água é armazenada em cisternas recomenda-se sua lavagem e a 

desinfecção pelo menos uma vez por ano, eliminando as primeiras águas da chuva devido às 

sujeiras do telhado, além de fervura, dentre outros Amorim & Porto (2003).  

Sendo de fundamental importância a segurança sanitária dessas águas, os requisitos de 

qualidade, bem como a segurança sanitária, estão diretamente relacionados com o uso que será 

dado a ela. Assim, quando a cisterna é para usos domésticos, a água deve atender aos padrões de 

potabilidade, no Brasil, estabelecido pela Portaria Nº 1.469 do Ministério da Saúde, de 

29/12/2000 (ANDRADE NETO, 2003).  
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Ainda de acordo com a legislação a água destinada ao consumo humano deve obedecer 

ao padrão de potabilidade e estar sujeita à vigilância de sua qualidade, qualidade esta de 

responsabilidade pública controlada pela população e pelos agentes comunitários de saúde. 

A origem das águas utilizadas pelos bares/restaurantes são de quatro principais origens: 

As águas da barragem de Pau dos Ferros representa 53%, Já as águas de origem de Poço, Apodi, 

água mineral representam 47% do total, senda estas últimas três fontes às águas compradas. 

Como se observa no: 

 

Gráfico 3 – Origem das águas que abastecem os bares/restaurantes localizados nas 

proximidades da barragem de Pau dos Ferros-RN 

 

       Fonte - Dados da pesquisa 2014. 

 

Isso pode vir a representar um problema econômico, porque em períodos de estiagem 

necessitam de água para o consumo fornecido por carros-pipa, sendo um gasto a extra ao 

orçamento mensal. Isso explica o porquê do alto índice de consumo das águas da barragem, 

mesmo considerada por todos como imprópria. Um dos estabelecimentos visitados no período da 

pesquisa havia fechado por falta de recursos para manutenção hídrica. 

A UBS Antônia Bernadete Cosmiro localizada no sítio Barragem atendem cerca de 88 

famílias, os dados coletados na unidade mostram que os casos de dengue e diarreia, assim como 

as demais doenças vinculadas à água citadas no Quadro.1 estão sob controle. Porém houve 

relatos dos participantes da pesquisa sobre vários casos de dengue na região.  

Ainda que os sistemas de vigilância sejam úteis, certas limitações impedem que esse 

instrumento tenha a eficácia necessária em sua implementação. Os principais fatores 

responsáveis por essa limitação são as subnotificações, uma baixa representatividade ou ainda a 
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indefinição de casos. As subnotificações estão freqüentemente relacionadas a falta de 

conhecimento, por parte dos profissionais da saúde, da importância e dos procedimentos 

necessários para a notificação. O desconhecimento da lista de doenças submetidas à vigilância, a 

ausência de adesão à notificação devida o tempo consumido no processo de preenchimento da 

ficha, e ainda usuários que necessitam, porém, não procuram os serviços da atenção básica, 

também são fatores decisivos para que ocorram. A falta de dados registrados como no posto de 

saúde localizado na própria barragem, mostra uma dificuldade para mapeamento dos casos, cujo 

fato, proporciona uma baixa representatividade em um sistema de vigilância o que pode acabar 

dificultando a identificação de tendências, grupos e fatores de risco. 

 

CONCLUSÃO      

 

Concluímos que este artigo é resultado de uma pesquisa científica, que traz a 

tona o levantamento de dados e informações sobre o problema das formas de tratamento 

e contaminação das águas utilizadas pelo bares/restaurantes localizados nas 

proximidades na barragem de Pau dos Ferros-RN. Também destacamos os locais de 

armazenamentos das águas pelos bares/restaurantes em funcionamento nas 

proximidades da barragem de Pau dos Ferros-RN. Por fim, mostramos a origem das 

águas que abastecem estes estabelecimentos comerciais.  

Discutimos durante o artigo, alguns dos principais autores que abordam o 

assunto desde a introdução, durante a metodologia utilizada e a discussão e análise dos 

dados e informações coletadas durante a pesquisa de campo e a pesquisa das referências 

científicas, aqui abordadas. 

  Destacamos, as conseqüências do uso incorretos das águas pelas pessoas, já que existem 

os perigos do armazenamento inadequado da água enfrentados pelos comerciantes e 

funcionários, que são muito carentes de informação sobre o assunto e suas conseqüências, como 

os tipos de doenças, formas de contaminação e agentes causador que são mostrados no quadro 2. 

da fundamentação teórica, uma vez que não conseguimos dados e informações registradas de 

casos de doenças no posto de saúde localizados na barragem de Pau dos Ferros-RN. 

Além da diminuição de renda local,  

A percepção ambiental pode ser apontada, portanto, como etapa inicial em estudos de 

educação ambiental e divulgação científica, que constituem os principais instrumentos para a 

promoção da mudança de hábitos e costumes, junto à sociedade, contribuindo para a adoção da 

consciência crítica quanto a utilização racional dos recursos hídricos.  
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ASPECTOS TÉRMICOS NA SERRA DE PORTALEGRE/RN  

Louize Nascimento1; Rodrigo Guimarães de Carvalho2; Alexsandro de Oliveira Porto3 
  

 
RESUMO O presente trabalho é fruto de um projeto de pesquisa realizado nos maciços 
de Portalegre e Martins no Estado do Rio Grande do Norte denominado “Análise 
Geoecológica, Conservação Ambiental e Turismo Sustentável no Maciço de 
Martins/RN”, porém, aqui, será apresentado o resultado de um monitoramento dos 
aspectos térmicos em quatro estações distribuídas na região do maciço de Portalegre e 
municípios adjacentes. A coleta desses dados se davam através de 4 estações de 
monitoramento, contendo cada, um pluviômetro digital e um termohigrômetro, e a 
análise dos dados comprrenderam os meses de janeiro, março e maio de 2014. Com os 
dados obtidos foi feita uma análise comparativa da temperatura nos municípios que o 
estudo foi realizado, podendo-se destacar o município de Portalegre com os menores 
índices térmicos, devido sua localização a uma altitude superior a 630 metros.  
 
PALAVRAS CHAVE: Meio Ambiente. Microclimas. Temperatura. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Conhecer a atmosfera do planeta terra é uma das aspirações perseguidas pela 
humanidade desde os tempos mais remotos. A partir do momento em que o homem 
tomou consciência da interdependência das condições climáticas e daquelas resultantes 
de sua deliberada intervenção no meio natural, como necessidade para o 
desenvolvimento social, ele passou a produzir e registrar o conhecimento sobre os 
comportamentos da natureza. (MENDONÇA; DANI-OLIVEIRA, 2007) 

As grandezas e os fenômenos físicos dependem quase sempre da temperatura, o 
que a torna um parâmetro da maior relevância (ANACLETO, 2007). Dessa forma, 
torna-se necessário o monitoramento da temperatura dos municípios Portalegre, 
Francisco Dantas e Umarizal para facilitar a compreensão da dinâmica ambiental dessa 
localidade. Mendonça e Dani-Oliveira (2007) mencionam que, a temperatura do ar é a 
medida do calor sensível nele armazenado, comumente dada em graus Celsius ou 
Fahrenheit e medida por termômetro. 

Portalegre é um município localizado a oeste do estado do Rio Grande do Norte, 
localizado à 633 metros de altitude, inserida na região do médio oeste potiguar (Figura 
1), com população estimada para 2014 de 7.760 habitantes (IBGE, 2015), e contempla 
um contexto paisagístico diferenciado, com temperaturas mais amenaa, e apresenta um 
regime pluviométrico bastante acentuado com médias de 1.180,63 mm/ano (NETO, 
2015), favorecendo a formação de microclimas mais úmidos.  

A pesquisa partiu do pressuposto de que o relevo exerce influência direta no que 
concerne a temperatura das áreas mais elevadas, fazendo com que tais ambientes 
tenham temperaturas relativamente baixas.  
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De acordo com Milanesi (2007) as formas do relevo como as montanhas, 
cordilheiras e escarpas relaciona-se com as massas de ar, assim controlando atributos 
climáticos, como a temperatura, a chuva, os ventos, entre outros. 

Moura et al. (2007), afirmam que o clima do semi-árido não altera muito, 
mesmo tendo uma extensão grande, e que, com a influência do relevo, cria alguns 
microclimas específicos, e em alguns locais que tenham proximidade com o mar, resulta 
na influência de frentes mais frias e com um índice pluviométrico maior. 

  Por ser uma região carente de estudos nesse aspecto, a pesquisa torna-se 
importante para futuras consultas pelo poder público e/ou esferas que queiram conhecer 
de forma mais detalhada a dinâmica local e para servir como auxílio em futuros estudos 
na região, principalmente pela crescente especulação na área. 

O presente trabalho tem o intuito de analisar as diferenças térmicas nos setores 
localizados nas vertentes a barlavento e a sotavento da serra de Portalegre, bem como 
discutir os dados coletados nos meses de janeiro, março e maio de 2014.  

 
Figura 1 Localização do município de Portalegre/RN.

 
Fonte: FERNANDES et al, 2014. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

 A área de estudo foi dividida em quatro pontos para que pudesse ser feita uma 
análise heterogênea da temperatura na região, conforme mostra a Figura 2. Os pontos I e 
II (P1 e P2) estavam localizados na zona urbana4 e zona rural do município de 
Portalegre, respectivamente; O ponto III (P3) estava localizado à sotavento, no 
município de Francisco Dantas; e o ponto IV (P4) localizava-se no município de 
Umarizal, região mais baixa entre os pontos, com altitude inferior à 200 m. 
 

                                                           
4
 É importante mencionar que a estação de monitoramento da zona urbana de Portalegre, nesse 

contexto, está localizada dentro da cidade, porém não se trata de uma área com vasta 
urbanização, pois se encontra em um hotel localizado na vertente norte do município. 
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Figura 2 – Distribuição espacial das estações de monitoramento. 

 
Fonte: Google Earth, 2014, adaptado pelo autor. 

 
Optou-se por instalar nesses locais pelo motivo de apresentarem contextos 

ambientais diferentes um do outro, como vegetação, e principalmente nos aspectos 
termopluviométricos, apesar de estarem em localidades próximas.  

O Quadro 1 apresenta de forma detalhada os locais onde as quatro estações de 
monitoramento foram instaladas. 
 
Quadro 1 – Localização das estações de monitoramento. 
ESTAÇÃO 01  
Local: Hotel Portal da Serra - Portalegre 
Altitude: 633 m 
Coordenadas UTM: 0612575 / 9334493 

 

ESTAÇÃO 02 
Local: Zona Rural - Portalegre 
Altitude: 679 m 
Coordenadas UTM: 0608732 / 9329341 

 
ESTAÇÃO 03 
Local: Comunidade Jacú / Francisco Dantas 
Altitude: 329 m 
Coordenadas UTM: 0606063 / 9328787 

 

ESTAÇÃO 04 
Local: Cidade de Umarizal 
Altitude: 188 m 
Coordenadas UTM: 0631128 / 9338345 

 
Fonte: Adaptado de PORTO; CARVALHO e NETO, 2014. 
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As estações possuem dois instrumentos de coleta de dados, um pluviômetro 
digital capaz de armazenar dados dos últimos sete dias, sete semanas, sete meses e da 
última chuva e um termohigrômetro digital para a detecção dos dados de temperatura e 
umidade relativa do ar (Figura 3). A pesquisa foi realizada no período de 08 de 
dezembro de 2013 a 09 de agosto de 2014, porém, nesse artigo serão apresentados 
apenas os dados relativos a temperatura, compreendidos nos meses de janeiro, março e 
maio. Destaca-se que essa pesquisa faz parte de um projeto mais amplo intitulado 
“Análise geoecológica, conservação ambiental e turismo sustentável no maciço de 
Portalegre e Martins” que visa dar suporte ao planejamento ambiental e turístico da 
Região Serrana e conta com o financiamento do CNPQ, Edital de Ciências Humanas de 
2012 e do Ministério das Cidades, Edital PROEXT 2012. 

O registro das médias dos dados de temperatura se davam num intervalo de 2 
(duas) horas e a coleta dos mesmos ocorria mensalmente para que pudessem ser 
analisados. 
 
Figura 3 – Instrumentos para o monitoramento microclimático da área de estudo. 

 
1 – Pluviômetro digital TFA;  
2 – Termohigrômetro digital HOBO data logger;  
3 – Instrumento de suporte montada a uma base metal (Tripé). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Um aspecto a ser considerado é a temperatura da região, que se torna evidente a 
influência do relevo sobre esse fator, onde os menores índices térmicos dos locais em 
estudo estão localizados nas áreas com maior altitude, tornando o ambiente com 
temperaturas menos elevadas e umidade relativa do ar mais alta. (PORTO, 2015) 

Com base nos dados coletados (Janeiro, março e maio5), apesar de serem cidades 
relativamente próximas, é notória uma diferença no que concerne à temperatura entre os 
municípios estudados. A estação de monitoramento localizada na zona urbana da cidade 
de Portalegre obteve os menores índices térmicos. Em contrapartida, Umarizal se 
destacou por apresentar as maiores médias de temperatura em todos os meses 
pesquisados, conforme mostra o Gráfico 1. 
 

                                                           
5
 Por falha no termohigrômetro da Estação 2, não existem dados de temperatura referentes a 

este mês na zona rural de Portalegre. 
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Gráfico 1 - Temperatura média (°C) diária no mês de janeiro. 

 
Fonte: CARVALHO, 2014. 

 
No mês de Janeiro (Gráfico 1) vale destacar a estação de monitoramento 

localizada na zona urbana de Portalegre, que obteve, em quase todos os dias, as menores 
médias, em contrapartida, Umarizal se apresenta como a cidade com as médias diárias 
mais elevadas em quase todos os dias. Ainda, no dia 15/jan, é importante mencionar 
Francisco Dantas, quando atingiu a maior média diária entre os municípios, alcançando 
um quantitativo de 31,1 °C, enquanto que a zona urbana de Portalegre obteve o número 
de 26,6 °C no mesmo dia, apresentando uma diferença de 4,5 °C entre ambos.  

É perceptível que Portalegre apresenta os menores índices térmicos, oscilando 
entre a zona urbana e rural. Baseando-se no Gráfico 1, verifica-se, no dia 07/jan, as 
menores médias de temperatura do município, quando a média térmica da zona urbana 
não ultrapassou os 24 °C.   
 

Os dados coletados no mês de março vêm ratificando a discussão sobre a 
influência da orografia sobre alguns aspectos, dentre eles, o térmico, como explicita o 
Gráfico 2.  

Neste caso, fica nítido que a região monitorada localizada à uma altitude 
elevada, apresentam os menores índices de temperatura, tanto na zona urbana, quanto na 
zona rural de Portalegre. Ainda, com análise no Gráfico 6, os dados mostram que a zona 
rural de Portalegre obteve as menores médias diárias de temperatura, onde, apenas no 
dia 29/mar apresentou um número mais elevado que a zona urbana do mesmo 
município.  
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Gráfico 2 – Temperatura média (°C) diária no mês de março. 

 
Fonte: CARVALHO, 2014. 
 

A estação 02, que fica localizada na zona rural de Portalegre se destaca por 
apresentar a menor média de temperatura do mês, quando atingiu o quantitativo de 22,6 
°C no dia 06/mar. Em contrapartida, a estação 04, localizada em Umarizal, se destaca 
por atingir as maiores médias diárias, e teve sua maior média térmica no dia 03/mar, 
com o valor de 31,1 °C, apresentando uma diferença de 4,7 °C entre a maior e a menor 
média daquele dia.  

Analisando o Gráfico 3, é notório que o mês de maio (entrada do outono) 
apresenta as menores médias diárias de temperatura, e fica claro também, que 
Portalegre, assim como nos meses anteriores, apresentam os menores números 
pertinentes a esse aspecto.  Além disso, vem confirmando os maiores índices 
térmicos em Umarizal, quando apresentou a maior temperatura média diária na data de 
21/mai, com o valor de 29,2 ºC. 
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Gráfico 3 – Temperatura média (°C) diária no mês de maio. 

 Fonte: CARVALHO, 2014. 
  
             As médias mensais de temperatura em cada horário deixam claras que as 
menores médias térmicas se apresentam em Portalegre6, enquanto que as maiores se 
destacam entre Francisco Dantas e Umarizal (Gráfico 4). 

É perceptível que os maiores índices térmicos, ou seja, as médias mais altas de 
temperatura se dão no horário de 12:00 às 14:00h em todos os municípios (Gráfico 4), 
enquanto que as menores temperaturas se apresentam no intervalo entre 02:00 e 04:00h. 
Ainda, é notório que as maiores médias se oscilam entre Francisco Dantas e Umarizal, 
com destaque para Francisco Dantas, que teve a maior média do mês de janeiro, 
alcançando 36,4 °C no horário das 12:00 às 14:00 h. Em contrapartida, Portalegre se 
destaca por atingir as menores médias em todos os horários, tendo sua menor média 
térmica do mês, no horário das 02:00 às 04:00 h, quando atingiu 21,4 °C. 

Gráfico 4 – Temperatura média mensal por horário no mês de janeiro. 

 
                                                           
6
 Se refere à estação de monitoramento localizada na zona urbana do município, pois os dados 

referentes à estação da zona rural (P2) não pôde ser analisada, devido a um erro no momento 
da instalação, onde se programou a estação para se ter médias de 3 em 3 horas, quando 
deveria ser num intervalo de 2 horas. 
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Fonte: CARVALHO, 2014. 
 

O mês de março apresenta valores semelhantes ao mês de janeiro, porém com 
uma alteração nos municípios que apresentaram os dados mais elevados de temperatura, 
como demonstra o Gráfico 5. 

Neste, houve uma modificação nos municípios, quando Umarizal superou em 
praticamente todos os horários, as temperaturas médias entre os municípios. Vale 
destacar que, assim como o mês de janeiro, as maiores médias diárias de temperatura se 
apresentaram no horário de 12:00 às 14:00h, quando os municípios alcançaram os 
valores de 30,4 °C em Portalegre, 33,9 °C em Francisco Dantas e 35,3 °C em Umarizal. 
Contrariamente as mais elevadas temperaturas, Portalegre se destaca por apresentar 
sempre os menores índices térmicos, atingindo sua menor temperatura horária do mês 
de março no intervalo das 00:00h às 00:02h, quando chegou aos 21,8 °C. 

 
 

Gráfico 5 – Temperatura média mensal por horário no mês de março. 

Fonte: CARVALHO, 2014. 
 
 O mês de maio se apresenta um pouco diferenciado dos demais, no que se refere 
ao horário que obteve a maior média de temperatura do mês, como pode ser visualizado 
no Gráfico 6.Pode-se perceber que as maiores médias de temperatura não se deram no 
intervalo entre os horários de 12:00 às 14:00h (Gráfico 6), como ocorrido nos meses de 
janeiro e março, mas sim na média dada entre às 10:00 e 12:00h quando os municípios 
atingiram 28,4 °C em Portalegre, 32,5 °C em Francisco Dantas e 33,9 °C em Umarizal, 
atribuindo assim, uma diferença de 5,5 °C entre a menor e a maior média diária daquele 
mês. 

É perceptível também, que a menor média horária do mês se deu, assim como 
nos meses anteriores, na média dada entre 02:00 e 04:00h. 
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Gráfico 6 – Temperatura média mensal por horário no mês de maio. 

 
Fonte: CARVALHO, 2014. 

 
Os dados coletados evidenciam uma diferença térmica entre os municípios, e 

que, particularmente, as estações no município de Portalegre apresentam as menores 
médias mensais (Gráfico 7). 

Os valores de temperatura média mensal, apresentados no Gráfico 7, corroboram 
com a discussão que aqui vem sendo realizada, ou seja, nota-se uma diferença no 
aspecto térmico nos municípios em questão, fato este propiciado pela elevada altitude 
que Portalegre se encontra. É possível destacar também, que o mês de janeiro 
apresentou as maiores médias mensais em todos os municípios, enquanto que março foi 
o mês que apresentou os menores índices térmicos mensais. 

 
Gráfico 7 – Valores de temperatura média mensal dos municípios, compreendendo os 
meses de janeiro, março e maio de 2014. 

 
              Fonte: CARVALHO, 2014. 
 

Vale salientar que as maiores temperaturas médias se deram no mês de janeiro, 
enquanto que as menores, foram compreendidas no mês de maio. 

Portanto, com base no que foi coletado, e pelas análises realizadas, fica explícito 
que o relevo, de fato, influência nos aspectos térmicos da região pesquisada, isto é, o 
efeito orográfico funciona como intensificador de precipitação, como amenizador de 
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temperatura, e aumentando a umidade relativa do ar, criando assim, um microclima 
mais úmido. 

 
CONCLUSÃO 
 

Os valores de temperatura na área estudada, são fatores que indicam uma relação 
direta com a altitude, quando comparadas às áreas mais baixas, têm diferenças que 
chegam a atingir dois ou mais graus Célsius. A estação localizada na zona rural de 
Portalegre apresentou os menores índices térmicos, fator influenciado pela densa 
presença de vegetação e por ser um local pouco antropizado. De maneira geral, os 
resultados mostraram que, as áreas menos elevadas, são as que apresentam temperaturas 
relativamente mais elevadas, e que as áreas, cuja altitudes são maiores, apresentam 
temperaturas mais amenas.  
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ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO: UMA AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE DA 
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN 

 
Maria Alexsandra Sabino da Silva1 Crislany Pereira da Silva2 Maria Ivonete Soares Coelho3 

 
 
 

RESUMO 
 

Esse estudo objetiva é um dos produtos da pesquisa intitulada “Assistência Social e 
Desenvolvimento: uma avaliação de efetividade da Política de Assistência Social no 
município de Portalegre/RN”, resultante de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. 
Apresenta os resultados referentes aos objetivos traçados, sendo esses: avaliar a 
efetividade da política municipal de assistência social do município de Portalegre/RN, ou 
seja, avaliar se a política tem gerado efetivações, efeitos/impactos na vida de seus usuários 
e a consequente contribuição para o desenvolvimento local.  Constatamos que a inserção 
dos usuários na política da assistência social tem efetividade por proporcionar/gerar 
efetivações em suas vidas, contribuindo assim, para a redução/eliminação de privações, 
possibilitando o desenvolvimento de suas liberdades e capacidades. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Assistência Social; Desenvolvimento; Avaliação de Políticas Sociais; 
Avaliação de Efetividade. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

 A busca pelo conhecimento gerado a partir da realidade empírica, se materializa nas 
pesquisas que se voltam para desvelar determinados fenômenos. Nesta direção, esta 
pesquisa parte da necessidade de se conhecer a realidade a partir de indagações/reflexões 
sobre a materialização das políticas sociais públicas, notadamente a politica social pública 
de  assistência social e sua articulação com o desenvolvimento. Esta politica é 
compreendida como elemento que contribui com a expansão das capacidades e liberdades 
dos indivíduos. 
 A pesquisa intitulada “Assistência Social e Desenvolvimento: uma avaliação da 
efetividade da política de assistência social no município de Portalegre/RN” teve por objetivo 
central avaliar a efetividade da política municipal de assistência social do município de 
Portalegre/RN, a partir do conceito de Amartya Sen de efetivações, ou seja, a partir da 
identificação de conquistas e eliminação de privações na vida de seus usuários. 
 Para materialização dos objetivos propostos os materiais e métodos utilizados 
constaram de pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de campo que permitiram a 
coleta de dados referente a temática estudada. 

A fundamentação teórica utilizada para subsidiar essa discussão contou com a 
contribuição de autores como: Figueiredo e Figueiredo (1986), Sen (2002) Arretche (2007), 
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Souza (2008), Boschetti (2009), Coelho (2006, 2011), Costa (2010), dentre outros que 
discutem desenvolvimento, políticas públicas, avaliação de políticas sociais públicas e 
assistência social. 

Abordaremos nas sessões que seguem, os materiais e métodos utilizados para a 
realização da pesquisa, bem como resultados e discussões geradas após a análise dos 
dados coletado, expondo ainda nossas conclusões acerca da temática que centra o 
presente estudo.  
  

2 MATERIAIS E MÉTODOS  
 

As pesquisas de forma geral exigem do sujeito pesquisador a definição estrutural dos 
materiais e métodos para sua materialização. Dessa forma, o presente estudo necessitou 
percorrer caminhos pré-estabelecidos afim de que os objetivos propostos fossem 
alcançados.  

Nesse sentido, partindo do objetivo geral de avaliar a efetividade da política 
municipal de assistência social do município de Portalegre/RN, a partir do conceito de 
Amartya Sen (1993, 2002) de efetivações, ou seja, a partir da identificação de efetivações 
(SEN, 1993, 2001), efeitos/impactos, na vida de seus usuários e a consequente contribuição 
para o desenvolvimento local, realizamos prioritariamente uma pesquisa de abordagem 
qualitativa, ressaltando-se contudo, a utilização de dados quantitativos na construção em 
especial dos quadros referenciais do município de Portalegre. 

A pesquisa de abordagem qualitativa enfatiza a escuta dos sujeitos envolvidos na 
pesquisa, visando construir referências a partir das falas dos usuários. Nesta direção Coelho 
(2011) destaca que  

 

[...] o sentido do uso do método qualitativo encontra-se na possibilidade de 
valorização das informações dos indivíduos quanto as suas experiências e 
percepções de mundo, estabelecendo uma relação entre o mundo real e as 
subjetividades das pessoas na construção de informações e dados capazes de 
descrever determinado fenômeno (COELHO, 2011, p.37). 

 

Assim, a utilização da abordagem qualitativa permite a valorização das experiências 
de vida dos sujeitos envolvidos, possibilitando que esses contribuíam com o fenômeno 
estudado a partir das suas vivências particulares e percepções de mundo, fazendo uma 
ligação entre o fenômeno e suas experiências particulares.  

Ampliando esta discussão Richardson (2008) nos afirma que  
 

A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma compreensão 
detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos 
entrevistados. Em lugar da produção de medidas quantitativas de características ou 
comportamentos (RICHARDSON, 2008, p.90). 

 

Nesses termos, a análise das falas dos usuários parte muito mais de uma 
subjetividade, de uma vivência, do que de dados estatísticos. Assim, não é um dado 
numérico a qual nos propomos a avaliar, mas sim a contribuição da Política de Assistência 
Social para a vida de seus usuários, visualizado por meio das falas dos sujeitos. Entretanto, 
ressalta-se a utilização de dados quantitativos secundários para realização da pesquisa 
documental. 

Os processos metodológicos adotados para a realização da pesquisa constaram de: 
pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo. 

A pesquisa bibliográfica realizou-se por meio de revisão de literatura sobre as 
temáticas: Desenvolvimento, Políticas Públicas, Políticas Sociais Públicas, Avaliação de 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1107



Políticas Públicas, Política de Assistência Social e Municípios Rurais, permitindo assim a 
construção de um referencial teórico para subsidiar a discussão e análise do objeto de 
estudo.  

A pesquisa documental realizou-se por meio de consulta e análise de documentos 
junto aos sites do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e site do 
Instituto Brasileiro de Estatística (IBGE), além de outros sites governamentais que 
possibilitaram a construção de um diagnóstico sócio econômico do campo empírico, o 
município de Portalegre. 

A pesquisa de campo materializou-se por meio da realização de 01 grupo focal com 
as usuárias da Política de Assistência Social do município de Portalegre/RN, selecionadas a 
partir do grupo de convivência e fortalecimentos de vínculos de mulheres do Centro de 
Referência da Assistência Social (CRAS)4 do município. A escolha das usuárias 
participantes do grupo focal teve por contribuição o convite da secretária de assistência 
social e dos assistentes sociais trabalhadores do CRAS. 

Para realização do grupo focal utilizou-se três questões-chaves que indagavam 
acerca da vida das usuárias antes e depois da inserção na assistência social, bem como a 
avaliação das mesmas após o acesso a assistência social. O quadro abaixo sistematiza a 
estruturação das questões norteadoras do grupo focal: 

 
QUADRO 1 – Questões-chave para realização do grupo focal com as usuárias do CRAS. 
 

VIDA DAS USUÁRIAS 
ANTES DE ACESSAR A 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

VIDA DAS USUÁRIAS 
DEPOIS DE ACESSAR A 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

AVALIAÇÃO DA VIDA 
DEPOIS DE ACESSAR A 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

O que fazia? O que fazia? A vida melhorou? Em quais 
aspectos? 

Qual a renda? 
 

Qual a renda? 
 

O que passou a fazer/sentir 
diferente depois que acessou 
a assistência social? 

Por onde circulava no 
município e entre os 
municípios? 

Por onde circulava no 
município e entre os 
municípios? 

O que acha da sua situação 
hoje? 

De que e em que 
participava? 

De que e em que 
participava? 

O que conhece da 
Assistência Social no 
município? 

Que/quais políticas 
acessava? 

Que/quais políticas 
acessava? 

O que acha da Assistência 
Social no município? 

Fonte: Coelho (2011). 
  
 A escolha das questões norteadoras trabalhadas por Coelho (2011) parte do 
pressuposto de que a estruturação das mesmas em pelo menos dois momentos distintos da 
vida das usuárias, o período antes e depois da inserção das mesmas na Política de 
Assistência Social, além de acrescentar uma questão-chave específica para avaliação da 
política por parte da usuária, permitindo ao coordenador do grupo focal e ao pesquisador 
uma melhor visualização dos efeitos/impactos que determinada política gera/produz na vida 
de seus usuários, possibilitando ao mesmo a realização da avaliação de efetividade. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

                                                             
4
 “O CRAS é uma unidade de proteção social básica do SUAS, que tem por objetivo prevenir a ocorrência de 

situações de vulnerabilidade e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e 
aquisição, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de 
cidadania” (BRASIL/MDS, 2009a, p. 9). 
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As pesquisas bibliográfica, documental e de campo, possibilitaram o alcance dos 
objetivos propostos e consequentemente a construção de um referencial acerca do campo 
empírico do presente estudo. 

A pesquisa bibliográfica realizou-se por meio da aproximação conceitual acerca das 
temáticas Desenvolvimento , Políticas Públicas, Políticas Sociais Públicas, Assistência 
Social, Avaliação de Políticas Públicas e Sociais e Avaliação de Efetividade. Permitindo que 
pudéssemos realizar uma articulação entre os temas Desenvolvimento e Assistência Social. 

Entre os conceitos trabalhados pelos mais diversos autores, destaca-se a definição 
clássica de Jobert e Muller (1964) que trazem o conceito de políticas públicas como o 
Estado em ação. Nessa mesma perspectiva Souza (2006) expressa às políticas públicas e 
sua relação com as ações desenvolvidas pelo Estado, destacando-as como 
 

[...] o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em 
ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor 
mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). A formulação de 
políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos 
traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que 
produzirão resultados ou mudanças no mundo real. (SOUZA, 2006, p.26). 
 

 Souza (2006) destaca ainda que a política pública possibilita uma distinção entre o 
que o governo planeja fazer e o que de fato faz para atender as necessidades da população. 
Nesse sentido, as políticas públicas se materializam nas ações que o Estado, enquanto 
agente responsável pela tomada de decisões e ações das mais diversas categorias realiza 
frente às demandas que chegam ao seu poder interventivo, sendo essas ações de suma 
importância para o convívio social uma vez que possibilitam o pleno desenvolvimento das 
sociedades. 

Segundo Coelho, as políticas públicas podem ser 
 

[...] articuladas em torno das proposições e intervenções, especialmente dos 
governos, no atendimento das demandas postas pela sociedade contemporânea em 
termos de solução de múltiplos problemas relacionados às questões de bem estar e 
qualidade de vida, que exigem tomadas de decisão, alocação de recursos e 
desencadeamento de ações e avaliações que visem correções necessárias para sua 
existência/continuidade ou não. (COELHO, 2011, p.43) 

 

 Nesse sentido, as políticas públicas consistem nas ações desenvolvidas por parte do 
Estado na garantia de direitos das mais variadas esferas que contemplam a vida social dos 
indivíduos, e nesse sentido inclui-se também os direitos da esfera social que se 
materializam na forma de políticas sociais públicas. 

As políticas sociais, enquanto subárea das políticas públicas abarcam as ações do 
Estado relativas ao campo social. Segundo Coelho as políticas sociais públicas consistem 
no 

 

[…] conjunto de decisões e ações de Estado e governos no campo de 
materialização dos direitos sociais que rebatem diretamente na vida dos cidadãos, 
gerando efetivações ou conquistas, e possibilitando a ampliação de suas 
capacidades e liberdades (COELHO, 2011, p.83). 

 A partir desta concepção, as políticas sociais devem permitir a expansão das 
capacidades e liberdades dos sujeitos por meio da eliminação de privações dos indivíduos 
(SEN, 2001). A privação constitui-se no ato ou efeito de privar, que remete a falta, escassez, 
insuficiência de algo. Nesse sentido, se um determinado indivíduo encontra-se privado de 
algo, logo subentende-se que encontra-se limitado em suas possibilidades e escolhas, 
portanto, liberdade. Dessa maneira, o Estado deve oferecer condições objetivas para 
diminuição das privações, ou seja, políticas sociais. Esse é o sentido prático das políticas 
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sociais, de expandir as capacidades e liberdades possibilitando aos indivíduos conquistas 
que gerem efeitos/impactos em suas vidas (COELHO, 2011).  

Em síntese, as políticas sociais públicas compreendem as ações do Estado frente as 
demandas sociais que emergem fruto da questão social, tendo como objetivo promover a 
expansão das capacidades e liberdades dos indivíduos através da redução de privações 
que afligem o indivíduo. Essa análise subsidia a própria compreensão da Assistência Social 
enquanto política pública definindo-a também elemento do Desenvolvimento que possibilita 
a expansão das capacidades e liberdades dos sujeitos (COELHO, 2011). Segundo a PNAS 
a assistência social 

 

[...] é aliada ao desenvolvimento humano e social e não tutelada ou assistencialista, 
ou ainda, tão só provedora de necessidades ou vulnerabilidades sociais. O 
desenvolvimento depende também de capacidade de acesso, vale dizer da 
redistribuição, ou melhor, distribuição dos acessos a bens e recursos [...] (PNAS, 

2004, p. 12).   
 

Vale ressaltar que a assistência social percorreu um longo trajeto até se consolidar 
como política pública e social de responsabilidade estatal, sua institucionalização se deu por 
meio da Constituição Federal de 1988, da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), da 
Política Nacional de Assistência Social de 2004 (PNAS) e pelo Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), entre outros aparatos legais que foram e vem sendo desenvolvidos e que 
dão subsídio para a consolidação da nova configuração da assistência social, que visa a 
promoção de direitos a seus usuários. Assim, ao longo dos anos a assistência social tem 
proporcionado a seus usuários a garantia de direitos da rede de proteção social básica e 
especial, permitindo a eliminação de privações de seus usuários. 

Segundo Coelho (2006) 
 

[...] se pensarmos a noção de desenvolvimento em termos do enriquecimento da 
vida humana (SEN, 1992) coloca-se como legítimo pensar que a assistência social, 
quando passa a ser entendida como direito que os indivíduos pertencentes a grupos 
e segmentos em condições de risco e vulnerabilidade social têm de realizarem 
mudanças em sua condição social, e portanto, na sua qualidade de vida, pode ser 
pensada enquanto política pública, como um dos elementos do Desenvolvimento 
(COELHO, 2006, p. 26). 
 

Dessa forma, a Política de Assistência Social constitui-se um elemento do 
Desenvolvimento que proporciona através da garantia dos direitos dos usuários a mudança 
de vida e a expansão das capacidades e liberdades dos sujeitos, bem como a diminuição de 
privações na vida daqueles que fazem uso da mesma (SEN, 1993; 2001; 2002). 

Nesses termos, compreendendo a Assistência Social como elemento do 
Desenvolvimento que proporciona/gera efetivações na vida de seus usuários, buscou-se por 
meio da realização da avaliação de efetividade, identificar os efeitos/impactos que essa 
política na vida de seus usuários, podendo dessa maneira obter uma leitura da efetividade 
ou não da mesma no município de Portalegre/RN. 

O ato ou efeito de avaliar significa atribuir valor a algo, conferir êxito ou fracasso 
aquilo que se avalia. Ancorando-se nos conceitos trabalhados por Figueiredo e Figueiredo 
(1986), Arretche (2007), Coelho (2011) e Sen (2002) acerca da Avaliação de Políticas 
Sociais Públicas, e em especifico a Avaliação de Efetividade, na qual expressa que essa 
remete a verificação dos impactos que determinada política ou programa exerce sobre a 
vida de seus usuários, no que diz respeito a transformações e contribuições na qualidade de 
vida dos sujeitos (ARRETCHE, 2007).  

Nesse sentido, a Avaliação de Efetividade está estritamente ligada com o usuário da 
política ou programa, em que a avaliação é feita a partir da análise dos efeitos que 
determinada política proporciona para os indivíduos e/ou grupos sociais que fazem uso da 
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mesma. Assim, a pesquisa buscou por meio da realização de 1 (um) Grupo Focal com as 
usuárias do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do município de 
Portalegre/RN identificar os efeitos/impactos que a Política de Assistência Social gera na 
vida de seus usuários expressa na melhoria da qualidade de vida, visualizado nos 
resultados e discussões pertinentes a realização da pesquisa de campo. 

A pesquisa documental realizada através de análise e consulta junto aos sites 
governamentais possibilitou a elaboração de um diagnóstico sócio econômico do município 
de Portalegre/RN, campo empírico do presente estudo. 
 O município de Portalegre localiza-se no semiárido do nordeste brasileiro, compondo 
a Mesorregião Oeste Potiguar e a microrregião de Pau dos Ferros. Está localizado a 366 km 
de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. Portalegre é considerada uma cidade 
de pequeno porte e possui área territorial de 110,1km² o equivalente a 0,21% da superfície 
do Estado do Rio Grande do Norte (RN), tendo por limites ao norte as cidades de Riacho da 
Cruz, Taboleiro do Grande e Viçosa, ao sul Serrinha dos Pintos e Francisco Dantas, a leste 
Martins e Viçosa, e a oeste Francisco Dantas (IDEMA, 2008). A ilustração a seguir mostra 
mais claramente a localização em termos geográficos do município. 

 
ILUSTRAÇÃO 1 – Localização do Município de Portalegre-RN 
 

 
Fonte: IBGE (2015). 

 
Segundo o Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) o município de Portalegre possui população de 7.320 habitantes, sendo 
registrado projeção populacional para o ano de 2014 de cerca de 7.760 habitantes 
(IBGE/CIDADES, 2015).  O Censo do IBGE (2010) demonstra ainda que a população atual 
que reside no município 52,5% moram na zona urbana e 47,5% residem na zona rural. 
Nesse sentido, percebe-se que a população encontra-se praticamente dívida entre a zona 
urbana e rural, uma vez que o município possui uma vasta área rural, com vários sítios e 
comunidades, fazendo que a população não esteja totalmente concentrada na zona urbana. 
E nesse ponto destaca-se um dos critérios que levaram a escolha do município de 
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Portalegre como campo empírico desse estudo, uma vez que a aplicação da metodologia de 
Avaliação de Efetividade em Portalegre nos permite visualizar a aplicabilidade da Política de 
Assistência Social em um município com características rurais predominantes.  

No tocante a situação de gênero dos habitantes do município o Censo do IBGE 
(2010) destaca que o percentual da população feminina e masculina se assemelha em 
quase todas as faixas etárias, entretanto, identifica-se que o total de mulheres é superior ao 
de homens, sendo desses habitantes 3.735 mulheres e 3.585 homens. 

De acordo com o panorama municipal da Secretaria de Avaliação e Gestão de 
Informação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS/SAGI, 2015) 
a economia de Portalegre tem como principal base o setor de Serviços, com participação de 
75,1% no Produto Interno Bruto do município no ano de 2009, seguido pela agricultura com 
10,3%, indústria com 9,2% e os impostos 5,4% de participação. 

No que refere-se a educação, segundo dados do IBGE referente ao ano de 2012 
(IBGE/CIDADES, 2015) o referido município conta com 8 escolas de ensino pré-escolar, 7 
escolas de ensino fundamental e 1 escola de ensino médio. Essas unidades de educação 
encontram-se divididas em escolas públicas estaduais e municipais, e escolas privadas. O 
quadro abaixo sistematiza a quantidade e distribuição dessas unidades de ensino. 
 
QUADRO 2 – Quantidade/distribuição das escolas de ensino do município de Portalegre, 
2012 
 

ESCOLAS DE 
ENSINO 

ESCOLAS PÚBLICAS ESCOLAS 
PRIVADAS 

TOTAL 
MUNICIPAIS ESTADUAIS 

Pré-escolar 7 0 1 8 

Fundamental 6 1 0 7 

Médio 0 1 0 1 

FONTE: IBGE Cidades (2015). Sistematizado pela autora. 
 

Assim, identifica-se que as escolas de ensino pré-escolar e fundamental são 
predominantemente da rede pública municipal. Já no que diz respeito as escolas de ensino 
médio esse destaca que o município só possui uma unidade escolar desse nível, sendo 
essa da rede de escolas públicas estaduais. O IBGE Cidades (2015) destaca ainda o 
percentual da população matriculada nas referidas unidades de ensino no ano de 2012, 
sendo esse de 174 no ensino pré-escolar, 1.043 no ensino fundamental e 303 no ensino 
médio. Assim, cerca de 1,520 habitantes estão inseridos em algum nível da política 
educacional de ensino. 

Na área da assistência social, segundo a Política Nacional de Assistência Social - 
PNAS/2004, Portalegre enquadra-se como município de pequeno porte I5, contemplando 
apenas os equipamentos da rede socioassistencial de proteção social básica, uma vez que 
por se tratar de um município com reduzido número de habitantes as demandas potenciais 
de serviços de maior complexidade não justificam a implantação de um equipamento da 
assistência social especial, e nesse sentido o município tende a direcionar tais demandas a 
um município de maior porte ou a um equipamento especializado da região (PNAS, 2004). 

No que refere-se a rede socioassistencial de proteção social básica, de acordo com o 
Relatório do Sistema Único da Assistência Social (MDS/SAGI, 2015), o município conta 
atualmente com 2 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), com capacidade de 
atendimento de até 500 famílias referenciadas por ano cada um (NOB-SUAS, 2004), sendo 
contudo, que um desses equipamentos encontra-se com as atividades suspensas por estar 
em processo de aperfeiçoamento gradativo definido pela Resolução CIT n° 21/20136. Assim, 

                                                             
5
 A PNAS (2004) destaca os municípios de pequeno porte I aqueles com população de até 20.000 habitantes. 

6
 A resolução de que trata a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) refere-se a adequação do Centros de 

Referência da Assistência Social (CRAS) após o término do período de adaptação gradativa aos padrões do 
Sistema Único Assistência Social (SUAS). 
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o principal equipamento de efetivação da Política de Assistência Social no município é o 
CRAS. 

O CRAS equipamento social público da Política de Assistência Social está inserido 
na proteção social básica que visa atender a população que encontra-se em situação de 
risco e vulnerabilidade social, desenvolvendo ações preventivas, protetivas e proativas, 
através do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários (PNAS, 2004).  

Segundo dados do Senso SUAS (MDS/SAGI, 2015) os CRAS foram implantados em 
Portalegre no ano de 2008, completando no ano de 2015 aproximadamente sete anos de 
funcionamento. Nesse período, o município realizou cerca de 2.268 cadastros de famílias no 
Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), sento que desse total 1.776 famílias 
possuem renda per capita familiar de até ½ salário mínimo. Esses dados denotam que 
embora o município apresente um crescimento populacional e econômico ao longo dos 
anos, parte da população que reside no mesmo encontra-se em situação de risco e 
vulnerabilidade social, como expressa mais um dado obtido na base de relatórios sociais do 
MDS/SAGI (2015), no qual demonstra que cerca de 1.641 residentes do município, 
aproximadamente 22,4% da população total encontra-se em situação de extrema pobreza, 
sendo ainda desse percentual de extrema pobreza 32,5% da população da área rural e 
13,3% na população residente na área urbana. Assim, percebe-se que a população em 
termos percentuais mais afetada com os índices de extrema pobreza residem na zona rural 
do município de Portalegre. 

Nesse sentido, compreende-se a importância que a Política de Assistência Social, 
viabilizada no município por meio dos equipamentos de proteção social básica, exerce frente 
a garantia dos direitos dos usuários, possibilitando a redução das situações de 
vulnerabilidade e riscos sociais e permitindo o desenvolvimento das potencialidades dos 
mesmos. Assim, os equipamentos CRAS constituem no município de Portalegre a principal 
ferramenta dos usuários para o acesso aos serviços socioassistênciais, programas, projetos 
e benefícios da Política de Assistência Social. 

Partindo desse pressuposto,  a pesquisa de campo, especialmente a partir da 
realização de  grupo focal com 12 usuárias do CRAS do município, participantes do grupo 
de convivência e fortalecimento de vínculos de mulheres desse equipamento evidenciou 
aspectos significativos da percepção destas acerca da assistência  social realizada em 
Portalegre.. 
 Ressalta-se  que as usuárias concordaram em participar do Grupo Focal livre e 
espontânea vontade, assinando um termo de compromisso de livre esclarecimento da 
pesquisa. Inicialmente as usuárias preencheram um formulário de identificação dos 
participantes do grupo focal, que nos permitiram coletar algumas informações pertinentes ao 
perfil dessas usuárias. 
 As análises dos formulários de identificação das usuárias mostraram que as 
participantes do grupo focal possuem idade entre 26 e 65 anos, sendo essas 
autodeclaradas brancas (três usuárias), pretas (três usuárias) e pardas (seis usuárias). No 
que diz respeito ao nível de escolaridade duas delas informaram possuir ensino fundamental 
incompleto, três ensino médio incompleto, cinco ensino médio completo, uma ensino 
superior completo e uma usuária informou nunca ter acessado a escola. A profissão das 
mesmas por sua vez mostrou que seis delas são agricultoras, uma trabalha de empregada 
doméstica, uma de auxiliar de serviços gerais, duas informaram não ter profissão sendo 
essas donas de casa/lar e uma usuária não se pronunciou acerca desse item. No tocante a 
renda, essa varia de 77,00 à 1.576 reais. 
 Com a realização do grupo focal as opiniões, visões e vivência das usuárias foram 
colocadas em pauta, possibilitando a realização da avaliação de efetividade através dos 
indicadores definidos por Coelho (2011): A) renda e acesso a bens e serviços; B) inserção 
comunitária; C) mobilidade sócio espacial e D) acesso a demais Políticas Públicas. Assim, a 
presença desses indicadores nas falas dos sujeitos envolvidos na pesquisa possibilita a 
constatação da efetividade da política ou programa na qual propõem-se a avaliar.  
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Nessa perspectiva, as usuárias demonstraram mudanças significativas em suas 
vidas após a inserção na Política de Assistência Social do município, remetendo a 
importância desta vida das mesmas. 

 A primeira questão norteadora do grupo focal referia-se a vida antes do acesso a 
Assistência Social, nesse ponto as falas convergem conforme percebemos a seguir : 

 

Eu sou agricultora, tive uma infância muito difícil, muito sofrida, sempre trabalhando 
no roçado, eu levo uma vida melhor hoje porque eu faço amizades, participo dos 
grupos das mulheres, passeio e conheço muita gente (Grupo Focal) 

 
Eu não tenho muito estudo não, quando era criança, eu vivia nos sítio, era pra ajudar 
em casa, agora as pessoas podem estudar mais, antes não, tinha que trabalhar, 
senão como ia viver? Por isso, hoje eu agradeço a Deus, tô vivendo, no meu lugar, 
sossegada [...] (Grupo Focal) 
 
O que ganhava era muito pouco, mal dava pra comer, trabalhava muito [...] (Grupo 
Focal) 

 

Percebemos, portanto, que antes da inserção das usuárias na Política de Assistência 
Social do município a maioria delas encontrava-se em situação de privações e dificuldade 
socioeconômicas advindas do trabalho como agricultora, trabalho esse que segundo o 
formulário de identificação das usuárias participantes do grupo focal era/é desenvolvido por 
pelo menos metade das usuárias. As falas indicam uma vida com restrições em que o 
trabalho era o principal elemento que movia suas vidas, o que acarretava uma vida de 
privações constantes em decorrência da necessidade de inserção no mundo do trabalho 
precocemente afim de trazer sustendo/provimento a unidade familiar, bem como ao que 
refere-se a própria renda obtida através da agricultura, que em muitas vezes não dava para 
suprir as necessidades básicas, como colocado na terceira fala no que diz respeito a 
alimentação.  

Ainda no que diz respeito a vida antes da inserção a Política de Assistência Social 
uma das usuárias colocou: 

 

[...] A minha vida era viver dentro de casa, cuidando da casa, fazia muita coisa não. 
Nunca trabalhei pra ganhar um dinheirinho, cuidava de casa mesmo (Grupo Focal) 

 

Através dessa fala percebe-se ainda que algumas das usuárias não possuam um 
trabalho ou renda pessoal, sendo essas donas de casa/lar. O que expressa muitas vezes, 
na vida de determinadas usuárias, uma ociosidade, ou a ausência de meios que possibilitem 
o seu desenvolvimento. 
 A segunda questão norteadora diz respeito a vida após a inserção a Política de 
Assistência Social, as falas expressam que: 
 

Aqui aprendi muita coisa, arrumei muitas amigas, aqui me ajudou muito, eu vivia em 
casa, não era alegre, agora, pra mim o melhor dia é quando venho pra cá (Grupo 
Focal). 
 
Pra mim, assim, o elemento primordial (risos) é as amizades que a gente adquire 
aqui dentro, porque no grupo a gente vai conhecendo muita gente, porque vamos 
conhecer outros grupos, como o grupo dos idosos, é muita gente. Então, tudo isso 
eu acho que foi o melhor pra mim, foi as amizades, aqui todo mundo se conhece, 
passeia muito (Grupo Focal). 
 
Eu pelo menos, a minha pessoa, a gente se sente muito acolhida pela parte do 
pessoal no CRAS, entendeu? A gente sai a passeio, faz as atividades aqui, 
participa, conhece outros lugares (Grupo Focal). 
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As duas primeiras falas destacam-se pelo valor que as usuárias elegem as amizades 
que conquistaram a partir do ingresso no CRAS do município, e nesse ponto pode-se 
visualizar o indicador de inserção social e comunitária, quando a assistência social 
possibilita o fortalecimento de vínculos familiares/comunitários através da criação de 
espaços de inserção comunitária, como o desenvolvimento dos grupos de convivência e 
fortalecimentos de vínculos disponibilizados nos CRAS. Outro ponto colocado pelas 
usuárias diz respeito ao indicador de mobilidade sócio espacial, quando a política possibilita 
por meio de viagens e passeios, a circulação da sócia no município e entre os municípios 
circunvizinhos, permitindo que as usuárias desfrutem de novas experiências e vivências 
antes privadas. 

O indicador de acesso a renda bens e serviços por sua vez pode ser visualizado 
através das falas que seguem: 

 

Eu tenho o bolsa-família, aí eu acho que é muito bom [...], acho esse benefício muito 
importante pra mim, e pra quem não tem? Já é mais difícil a vida. Eu sei que esse é 
um direto e me ajuda muito (Grupo Focal). 

 
 Eu ganho muito pouco, minha renda é mais do bolsa-família, né? Aí eu levo a vida 
(Grupo Focal). 

 

Essas falas indicam a inserção de algumas usuárias no Programa Bolsa Família 
(PBF)7 e sua importância para o sustendo das famílias que vivem em situação de risco e 
vulnerabilidade socioeconômica, uma vez que para muitas delas o programa pode chegar a 
ser a principal fonte de renda para provimento do lar, como bem expressa a segunda 
usuária. Assim, o PBF tem proporcionado a obtenção de renda pelas famílias carentes que 
fazem uso do mesmo, como destaca a fala da primeira usuária que expressa que sem o 
programa a vida seria mais difícil, logo estaria mais privada de conquistas em sua vida. A 
usuária deixa claro quando reconhece o mesmo o acesso a PBF como um direito dela, 
direito esse que minimiza os problemas socioeconômicos ajudando no orçamento da família.  

No que refere-se ao indicador de acesso a demais Políticas Públicas, uma das 
usuárias destacou: 

 

Nessa época era muito difícil, a gente morava afastado da cidade, e quando a gente 
adoecia, se não fosse uma doença muito grave, a gente se curava em casa mesmo, 
tomando remédio caseiro, hoje tá tudo mudado, a gente vai nos posto de saúde, se 
precisar, né? Tá mais fácil a vida, assim em comparação a outros tempos (Grupo 
Focal) 

 

Dessa forma, compreende-se que o acesso a outras políticas públicas, e aqui em 
especifico a política de saúde, teve uma relativa melhora quando comparado com o período 
antecessor a inserção das usuárias. A mesma destaca que hoje os acessos aos postos de 
saúde estão mais fáceis, sendo um direito dos usuários usufruir de seus serviços. E aqui 
destaca-se a importância das políticas sociais de firmar parcerias entre uma política e outra, 
fazendo com que as políticas trabalhem conjuntamente para a promoção de direitos dos 
cidadãos.  

A terceira questão norteadora remetia a avaliação das usuárias após a inserção na 
Política de Assistência Social, nesse ponto uma das usuárias destacaram: 
 

Pra mim vai melhorar cada vez mais, gosto muito de participar das atividades do 
CRAS, a minha vida hoje tá ótima, agradeço muito a Deus, arranjei muitos amigos, 
me ajudou muito, a minha vida melhorou 100% (Grupo Focal) 

                                                             
7
 O Programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda destinado as famílias em situação de 

vulnerabilidade social e econômica tendo em vista a baixa renda per capita no âmbito familiar. 
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Essa fala evidencia que o CRAS enquanto equipamento público da Política de 
Assistência Social materializada no município de Portalegre, tem proporcionado 
efetivações/conquistas a suas usuárias, gerando oportunidades que visam a eliminação de 
privações por meio da promoção e do desenvolvimento do indivíduo, através da 
disponibilização de acesso dos mesmos em espaços de inserção social e comunitária e na 
mobilidade sócio espacial dos usuários. Outra usuária destacou quando indagada acerca do 
conhecimento/opinião da mesma sobre a Política de Assistência no município: 

 

A gente realmente entende que é um direito quando precisa, vai procurando à 
medida que vai precisando, é atrás de um benefício, como o bolsa-família, o BPC 
mas que nem todo mundo sabe que tem, entendeu? Realmente quando a gente vai 
precisando da assistência a gente vai conhecendo os direitos que a gente tem né? 
(Grupo Focal). 

 

 A fala a cima expressa que as usuárias da Política de Assistência Social em sua 
maioria só conhecem os serviços, programas, projetos e benefícios da rede 
socioassistencial quando fazem uso dos mesmos. Contudo, mesmo havendo uma certa falta 
de informação por parte da população usuária, a fala ora apresentada evidencia que ao 
longo dos anos, a tentativa de desmistificar a concepção de assistência social enquanto 
filantropia/caridade tem surtido resultados quando percebemos que os usuários já 
reconhecem a referida Política como um direito que os mesmos possuem. 
 Partindo da análise dos dados coletados com a realização do grupo focal constatou-
se que a assistência social proporcionou a suas usuárias a inserção social e comunitária 
através dos grupos de convivência e fortalecimento de vínculos dos CRAS, bem como o 
acesso a mobilidade sócio espacial quando por meio de viagens e passeios possibilita aos 
seus usuários conhecer novas realidades, no município e em municípios circunvizinhos. A 
política em questão proporciona ainda o acesso a renda bens e serviços quando por meio 
do programa de transferência de renda PBF, permite que suas usuárias tenham o acesso a 
renda, permitindo a redução das situações de vulnerabilidade socioeconômica e propiciando 
a aquisições de bens serviços antes privados. No que se refere ao indicador de acesso as 
demais Políticas Públicas esse destaca-se por meio da política de saúde do município que 
tem juntamente com a política de assistência social proporcionado a melhoria da qualidade 
de vida da população usuária. 

 Nesses termos, pode-se afirmar que a Política de Assistência Social no 
município de Portalegre tem efetividade na medida que proporciona/gera efetivações na vida 
de suas usuárias, mesmo que em suas mínimas parcelas, contribuindo para a 
redução/eliminação de privações e possibilitando essas novas oportunidades que promovem 
o desenvolvimento de liberdades e capacidades. 

 

4 CONCLUSÃO 
 

A compreensão acerca das políticas públicas como as ações do Estado na garantia 
dos direitos sociais, e em especifico a política de assistência social como que proporciona a 
expansão de capacidades e liberdades e a diminuição de privações na vida dos sujeitos, 
evidencia a importância da criação de processos avaliatórios que valorizem as concepções 
e experiências dos usuários/beneficiários da política em questão. 

Nesse sentido, partido da concepção da Assistência Social como elemento do 
Desenvolvimento que proporciona/gera efetivações na vida de seus usuários, concluiu-se a 
parti das análises das falas das usuárias participantes do Grupo Focal, por meio da 
realização da avaliação de efetividade, que a referida política gerou/gera efeitos/impactos 
positivos na vida de suas usuárias.  
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Ressalta-se que a contribuição da política de assistência social na vida de seus 
usuários ao gerar efetivações, por menor que seja o grau/escala contribuem também para o 
desenvolvimento local. Estas efetivações, evidenciadas nas falas dos sujeitos envolvidos 
mostrou que houve a remoção de privações basais quais sejam de acesso a renda e 
serviços, mobilidade sócio espacial, acesso a outras políticas públicas e inserção social e 
comunitária. Nesta direção, a política de assistência social constitui-se central e tem 
efetividade. 
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RESUMO: O objetivo desta presente pesquisa foi refletir sobre a aprendizagem vivenciada 

por discentes com deficiência visual no contexto acadêmico, com vistas à consolidação e 

ampliação de uma prática educacional que atenda aos princípios da educação inclusiva. As 

discussões atuais sobre deficiência, acessibilidade e inclusão, bem como o aumento da 

inserção de discentes com deficiência na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte tem 

ampliado as discussões e consolidado ações na busca de superação de barreiras, direcionando 

para a disseminação e convicção da necessidade de novos saberes e de novas práticas 

pedagógicas inclusivas. Ensinar alunos com deficiência é um desafio para todos. Como 

ensinar a alunos com deficiência, entre essas àqueles que têm deficiência visual (cegos ou 

baixa visão)? Essa é uma pergunta que acompanha vários docentes em sala de aula e que a 

cada ano se repete diante da entrada, na UERN, de alunos com a respectiva deficiência, 

através do Processo Seletivo Vocacionado de Vagas Iniciais (PSVI) nos diversos cursos 

ofertados pela universidade. A História Oral foi a metodologia utilizada por permitir a 

construção das narrativas dos alunos no que concerne às barreiras pedagógicas, atitudinais, 

procedimentais, conceituais, das necessidades, das possibilidades vivenciadas pelos discentes 

com deficiência visual em seu processo de aprendizagem. Acresceu o espaço da escuta e 

construção de si permitido pela via da narrativa oral que permite, por igual peso, o processo 

de (Auto) Formação. São muito claras as dificuldades encontradas na instituição de ensino, 

pelos cegos, pelos videntes e pelos professores como o arraigar a procedimentos 

metodológicos que enfatizam a deficiência como explicação para o atraso na aprendizagem. 

Acreditamos nas possibilidades aqui apresentadas como meio de dinamizar a prática e de 

promover uma educação que possibilite aos estudantes com deficiência visual a oportunidade 

de avançarem no desenvolvimento de suas capacidades e potencialidades, com vistas ao 

exercício da cidadania. Torna-se pertinente pensar numa educação e numa prática movidas 

pela sintonia entre discente e docente, a fim de juntos construírem uma aprendizagem 

significativa. Com essa motivação, almejou-se, descobrir novas metodologias, diferentes 

práticas pedagógicas trazendo possibilidades de aprendizagem para que o discente com 

deficiência visual enxergue a partir de outras possibilidades pedagógicas mais inclusivas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Professor; Deficiência Visual; Barreiras Pedagógicas; Ensino 

Superior e Inclusão 

 

INTRODUÇÃO 

 

Faz-se imprescindível e inegável a necessidade de ampliação da estrutura física, 

recursos humanos, profissionais para cada especificidade, na Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte pela existência de um trabalho que vem sendo desenvolvido há seis anos 

pela Diretoria de Apoio à Inclusão, aprofundado quando se visualiza a UERN como única 

Instituição de Ensino Superior do Estado, atendendo a quase totalidade das cidades 

Potiguares, com o Campus Central, localizado em Mossoró, e de Campi e Núcleos 

Avançados, situados nos municípios de Assu, Pau dos Ferros, Patu, Natal, Caicó, Alexandria, 

                                                             
1
 Discente do curso de Direito da Faculdade de Direito, Campus Central, UERN. email: Samuel.reboucas@outlook.com 

2 Docente do Departamento de Educação da Faculdade de Educação, Campus Central, UERN. email:  
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Apodi, Areia Branca, Caraúbas, João Câmara, Macau, Nova Cruz, Santa Cruz, São Miguel, 

Touros e Umarizal. 

Atualmente, a UERN possui quatorze cursos de Licenciatura (50% do total de cursos) 

nas áreas de Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, História, Ciências Biológicas, Física, 

Matemática, Química, Pedagogia, Educação Física, Letras (língua portuguesa), Letras (língua 

inglesa), Letras (língua espanhola), Música e Ciência da Religião, além de um curso de 

Licenciatura em Enfermagem. Estes cursos estão presentes nos diversos campi e núcleos da 

Universidade. 

É notório o aumento do número de discentes com necessidades educacionais especiais 

e com deficiência na instituição, fruto, sobretudo, de um esforço coletivo de apoio ao 

vestibulando com necessidade especial, ressaltando-se que a entrada é apenas uma das 

preocupações, mas a continuidade do estudo com qualidade tem sido, no entanto, o maior 

desafio da UERN. 

Para tanto é de sua responsabilidade educacional e social acompanhar e estimular as 

demandas internas; formar pessoal qualificado para o exercício de atividades de ensino e 

pesquisa no campo da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, oferecendo 

oportunidade de formação em serviço e formação continuada; desenvolver pesquisas 

centradas em objetos relacionados à área da Educação Inclusiva; estabelecer intercâmbios de 

cooperação com outras instituições educacionais em nível local, regional, nacional e 

internacional, que visem a contribuir para o estudo das dificuldades envolvidas na produção 

do conhecimento na área de Educação Especial e Inclusão. Com a mesma intensidade, buscar 

alternativas para questões centrais relacionadas ao ensino (educação formal), mas também 

para iniciativas nos espaços não formais e informais de formação humana. 

Essa missão encontra-se compatível às novas exigências sociais e educacionais que se 

espera de um profissional da educação. A formação continuada de profissionais da educação 

não dispensa rigor teórico e metodológico que possibilite enfrentar desafios, redimensionar 

ações, contribuir com a qualidade da educação pública do país e, mais diretamente, da região 

na qual a UERN se insere. 

Acresce, às exigências acima postas, hoje, para os sistemas de ensino, a saber, o relevo 

que tem sido dado às políticas voltadas para a Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva que pertinentemente encaminhará a Graduação e a Pós-Graduação à formação 

continuada dos seus professores para atender as demandas locais. A referida discussão 

levando à formação continuada de profissionais da educação faz ponte com as políticas 

voltadas para a diversidade e inclusão permitindo aprofundar a Formação Humana e 

Desenvolvimento Profissional Docente e as Políticas e Gestão da Educação. 

É bastante urgente enfrentar esses desafios para o presente momento histórico 

marcado pelas transformações no campo do trabalho, pelos avanços nas novas tecnologias da 

informação e da comunicação como pela internacionalização de suas ações, com vistas à 

Formação Humana e Desenvolvimento Profissional Docente. Visou-se assim, por este 

trabalho, ampliar a discussão e levar os docentes e discentes a formação continuada, com 

vistas à capacitação no Sistema Braille, na atuação como Ledor, bem como nas demais 

formações, como: na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), em Cursos para Intérprete de 

LIBRAS, na atuação Escriba de cegos, como instrutor para Orientação e Mobilidade para 

pessoas com deficiência visual. 

Hoje a UERN conta com112 (cento e doze) discentes com deficiência, cadastrados na 

Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas, e em diversas condições de deficiência, e precisa 

cuidar para a progressão desses discentes para todos os níveis de ensino. São, no momento 23 

(vinte e três) discentes com deficiência visual (cegos e baixa visão) em diversos cursos da 

UERN. 
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Todos estes acontecimentos justificaram a necessidade de se desenvolver esta pesquisa 

para aquecer as discussões e ações sobre o tema no âmbito da UERN, como também fomentar 

a participação constante da UERN em eventos, ministrando os conhecimentos relativos a este 

campo de conhecimento tanto dentro da instituição como na sociedade. 
A nossa presente pesquisa buscou levantar, juntamente com docentes e discentes, a reflexão 

acerca da aprendizagem vivenciada por discentes com deficiência visual no contexto do Ensino 

Superior, com vistas à consolidação e ampliação de uma prática educacional que atenda aos princípios 

da educação inclusiva, pautada num processo inclusivo de aprendizagem. Assim, ela permitiu uma 
reflexão acadêmica sobre a relação pedagógica entre professor, discente com deficiência visual e 

práticas educacionais, preocupando-se com o processo de aprendizagem pautado na inclusão, no êxito 

de aprendizagem do aluno com deficiência visual e um repensar para a formação de discentes e 
professor. 

Em suma, o objetivo central deste trabalho foi o de refletir sobre a aprendizagem 

vivenciada por discentes com deficiência visual no contexto do Ensino Superior, com vistas à 

consolidação e ampliação de uma prática educacional que atenda aos princípios da educação 

inclusiva. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a realização deste trabalho consideramos a abordagem qualitativa como melhor 

opção, pois é orientada para a análise dos casos concretos em sua particularidade temporal e 

local, partindo das expressões e atividades das pessoas em seus contextos naturais (FLICK, 

2004). Uma abordagem qualitativa visa compreender as atitudes das pessoas ou de um grupo 

frente à realidade. 

A pesquisa foi desenvolvida na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

envolvendo como sujeitos alunos e professores da referida universidade na seguinte 

proporção: três alunos cegos e/ou com baixa visão e três professores videntes. O Curso de 

Direito, o Curso de História e o Curso de Geografia foram aqueles cursos diretamente 

envolvidos com a pesquisa por apresentarem situações de deficiência visual que deram as 

contribuições necessárias através das narrativas dos discentes e docentes, das vivências e 

experiências desenvolvidas e vivenciadas no âmbito da UERN. Por essa razão, 

desenvolvemos estratégias metodológicas que serviram para a construção do passo a passo na 

realização de nossa pesquisa, que consistiu em: fazermos uma investigação qualitativa com a 

caracterização do campo da pesquisa, no caso, a universidade, onde foi o foco de 

investigações, diálogos e análises do assunto, espaço este que trouxe grandes contribuições 

para a realização de nosso trabalho. O embasamento teórico que contribuiu para a construção 

da nossa pesquisa fundamenta-se nas ideias de: BRASIL (1995); Carvalho (2004, 2007); 

Josso (2010); Mantoan (2003); Mazzota (1996); Mynaio (2010); Ramos (2005); Sassaky 

(1997); Souza (2006). 

Utilizamos a metodologia da História Oral, buscando valorizar as histórias da vida 

acadêmica e as experiências, tanto dos discentes com deficiência visual, como dos 

professores, para, dessa forma, baseada na expressão da subjetividade enquanto experiência 

existencial, narradas pelos próprios sujeitos, promover a construção das histórias de vida 

acadêmicas e experiências pedagógicas dos sujeitos da pesquisa. Foram levantadas referências 

que discutem sobre o assunto, no sentido de subsidiar a análise do problema investigado. 

Tornaram-se indispensáveis as escutas das narrativas de experiências pedagógicas, 

percurso de formação, sobre as dificuldades enfrentadas pelos professores e discentes com 

deficiência visual na sala de aula, acerca das metodologias, dos planos de aula, das práticas, o 

aprendizado, seus desafios e superações. E, em seguida, fizemos rodas de conversas sobre a 
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entrada e permanência nos cursos acima listados e utilizamos para a interpretação dos dados 

as narrativas de aprendizagem, a fim de compreendermos a realidade acadêmica vivenciada 

pelos discentes com deficiência visual. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

 

Elencando-se, entre outros, os resultados desta pesquisa baseiam-se nos encontros com 

os (as) alunos(as) dos cursos de Direito, História e Geografia da UERN para apresentação do 

projeto aos discentes com deficiência visual, que possibilitou o convite para participarem 

como sujeitos da pesquisa; no estudo, discussão e sistematização do processo de pesquisa; nos 

encontros de estudo para aprofundamento das leituras iniciais e das principais leis, decretos e 

tratados que trazem no seu bojo os direitos das pessoas com deficiência visual; na construção 

de uma discussão teórica  sobre  a  educação inclusiva  de  alunos com deficiência visual no 

ensino superior; na listagem das propostas pedagógicas para o processo de inserção e 

permanência dos discentes com deficiência visual na UERN, numa perspectiva de inclusão. 

Para se chegar a essa listagem das propostas pedagógicas para o processo de inserção e 

permanência dos discentes com deficiência visual na UERN, numa perspectiva de inclusão, 

partiu-se inicialmente do aprofundamento do debate e reflexão crítica, bem como o 

aprofundamento das bases teóricas e realização de leituras e estudos sobre deficiência visual e 

inclusão. Em seguida, foi feita a discussão acerca da formação de Ledores para 

acompanhamento aos discentes com deficiência visual. E, por fim, realizou-se um quadro 

mostrando as práticas pedagógicas de inserção, as mudanças que ocorreram para garantir a 

aprendizagem dos discentes com deficiência visual, e que assim permitiu apontar estratégias 

didáticas e práticas que atendam à aprendizagem desse público. 

Para tanto, partiu-se da escuta das narrativas dos discentes com deficiência visual, 

passando-se pela organização e análise, tratando-se o material da coleta de dados, e 

digitalização das informações obtidas no decorrer da pesquisa. E ainda, somou-se a esse 

processo, a análise critico-reflexiva sobre as ações pedagógicas desenvolvidas pelos 

professores no cotidiano da sala de aula, relacionando à fundamentação teórica com a análise 

das narrativas a fim de perceber semelhanças, diferenças e possibilidades. 

Diga-se ainda também, como legado deste trabalho têm-se a coordenação e a 

realização de oficinas de ledores na UERN para o acompanhamento aos discentes com 

deficiência visual, bem como a estimulação à formação continuada de ledores. 

Dentre as bases teóricas analisadas para a realização dessa pesquisa, além das referidas 

normas infralegais referidas neste artigo e das normas integrantes do Ordenamento Jurídico, 

objetos de estudo do Direito da Educação e do Direito da Acessibilidade, analisou-se as bases 

teóricas constando das adiantes obras citadas nas referências, que permitiram identificar bases 

teóricas que valorizem o saber enquanto construção e reconstrução no âmbito da deficiência 

visual. 

Através da tarefa de escuta de auto-narrativas, também objeto de exploração dessa 

pesquisa, e com base em nossa experiência vivenciada em sala de aula, possibilitou-se 

identificar estratégias didáticas e práticas que atendam à aprendizagem dos discentes com 

deficiência visual. Assim verificou-se também que para uma melhor colaboração com o 

discente elas devem ser reconhecidas por todos os colegas e professores em sala de aula. Com 

isso, diversos podem ser os meios de adequação à deficiência visual.  

Listamos abaixo esses exemplos de elementos facilitadores e adaptadores voltados 

para discentes portadores de baixa visão, constituindo-se assim propostas pedagógicas 

essenciais para a permanência desses discentes no Ensino Superior: 
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 Ampliação de textos impressos a fontes maiores, como o 18 ou superior, a depender da 

necessidade de cada pessoa; 

 Indispensável se faz a colaboração do docente, no sentido de facilitar a transcrição dos 

símbolos visuais traçados nos quadros-negros ou brancos; ou se preferível pelo 

discente, dar-lhe o conteúdo Que é inscrito no quadro de forma impressa ou 

digitalizada; 

 Maior tempo para realização de provas e tarefas de classe, bem como um prazo 

estendido para a entrega de trabalhos; 

 Utilização da audiodescrição, para que o discente tenha uma noção de espaço e de 

formato do que está se projetando; 

 Indispensabilidade de um PC para o discente, como substrato para ampliação do zoom 

de textos e facilitação da leitura por meio de softwares conversores de textos em voz 

sintética, como é o caso dos leitores de tela (voltados para documentos digitais) e 

vídeo ampliadores (para documentos impressos); 

 Adaptação da iluminação do local onde se ler (uma boa iluminação faz toda diferença. 

Não podendo ser alta incidência para se evitar problemas como uma degeneração 

macular (estudos mostram que altas taxas de luz branca prejudicam a visão, nem 

podendo ser baixa demais para se evitar eventuais problemas e desconforto na leitura), 

uma vez que esse público apresenta maior cansaço visual em menor tempo de leitura; 

 A formatação de slides devem obedecer a regras que deem maior visibilidade aos 

textos e imagens. E para esse objetivo se faz necessário um realce maior de cores, ou 

seja, um alto contraste (por exemplo, textos em branco ou amarelo em plano de fundo 

escuro); 

 Auxílios ópticos, como lupa, telescópios e réguas de leitura. 

Com que diz respeito a adaptação das necessidades de discentes com cegueira total, 

verificou-se que há algumas peculiaridades e semelhanças com os métodos educacionais 

voltados para os discentes com baixa visão. A seguir, faremos uma abordagem detalhada 

desses métodos e instrumentos indispensáveis ao bom aprendizado: 

 Indispensabilidade de um PC para o discente, como substrato de softwares conversores 

de textos em voz sintética, como é o caso de leitores de tela (citando apenas os mais 

conhecidos que são o JAWS, NVDA e MAGIC)); 

 Indispensável se faz a colaboração do docente, no sentido de facilitar a transcrição dos 

símbolos visuais traçados nos quadros-negros ou brancos; ou se preferível pelo 

discente, dar-lhe o conteúdo Que é inscrito no quadro de forma impressa no sistema 

braile ou digitalizada; 

 Maior tempo para realização de provas e tarefas de classe, bem como um prazo 

estendido para a entrega de trabalhos; 

 Manuseio de reglete, pulsão e soroban; 

 Utilização da audiodescrição, para que o discente tenha uma noção de espaço e de 

formato do que está se projetando; 

 Utilização de impressora no sistema braile; 

 Uso de maquina de escrever no sistema braile; 

 Uso de máquina de relevos táteis, que se faz indispensável para o discente cego do 

curso de Geografia e de Matemática, pois permite o discente cego interpretar mapas 

políticos, plantas, tabelas e gráficos, por exemplo. 

Também essa tarefa de escuta nos permitiu pinçar as dificuldades e possibilidades 

pedagógicas de discentes com deficiência visual na experiência de sala de aula no Ensino 

Superior: 
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 Devido a redução visual ou perda total da visão, leitura mais lenta e grandes 

dificuldades para visualização de textos no quadro. Mais ainda, essa barreira se 

evidencia na visualização de material impresso distribuído em salas e corredores das 

unidades acadêmicas, tais como cartazes, anúncios, letreiros, placas, murais e 

estenderes;  

 Maior incidência de cansaço visual e , e consequentemente mais  tempo de pausa para 

descanso e retomada posterior das atividades; 

 O cansaço visual é multiplicado quando da utilização de desktops e laptops. Para se 

evitar esse desconforto é preferível a utilização desses equipamentos com tela fosca e 

em caso de monitores com adequação de taxa de atualização superior a 85 Hz. 

 Queixas de falta de sinalização, nos corredores e ruas da universidade; 

 Queixas de falta de iluminação suficiente, a noite, nos espaços universitários externos 

às salas de aula. 

Sinteticamente, podemos afirmar que o conjunto das referidas narrativas 

autobiográficas permitiram abrir discussões relevantes no campo da reflexão sobre a 

aprendizagem vivenciada por discentes com deficiência visual no Ensino Superior, com vistas 

à consolidação e ampliação de uma prática educacional que atenda aos princípios da educação 

inclusiva. 

Ressalte-se que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte ocupa o décimo 

primeiro lugar entre as universidades do Nordeste com o maior número de alunos com 

deficiências. Dentre essas deficiências, a visual, com alunos nos diferentes Cursos de 

Graduação e da Pós-Graduação. Com relação ao ingresso da pessoa com deficiência no ensino 

superior, a UERN vem cumprindo o que orienta o Aviso Circular n° 277/MEC/GM – Brasília 

de 08 de maio de 1996 e ainda o Decreto n° 3.298 de 20 de dezembro de 1999, no tocante à 

acessibilidade e formação docente. 

Em cumprimento ao que dispõe o § 2º do artigo 5 da Lei 8.112/1990 e o Decreto 

3.298/1999, a UERN vem inserindo em seus concursos públicos o percentual mínimo previsto 

na legislação de 5% das vagas destinadas a candidatos com necessidades especiais, inclusive, 

conseguindo êxito nas aprovações. Ressalte-se que, desde antes da Constituição e Leis 

Ordinárias que versem sobre o assunto, a UERN já absorvia em seus quadros servidores 

técnico-administrativos e professores com deficiência. Em cumprimento a Lei Estadual Nº 

9.696, de 25 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre 5% de vagas para candidatos com 

deficiência, vem cumprindo desde o PSVI/2014, o que ampliou o número de alunos com 

deficiência e, especificamente, deficiência visual. 

O trabalho desenvolvido pela UERN consubstancia-se nas propostas gerais de ação - 

tanto da UERN quanto das Legislações Nacionais e internacionais de Educação Especial - 

buscando promover e ampliar intercâmbio com diversas entidades, objetivando o 

gerenciamento, a transmissão e a fixação de técnicas e metodologias no campo do ensino da 

Educação Especial. A educação das pessoas com necessidades educacionais especiais, assim 

como de qualquer cidadão, tem como finalidade promover o desenvolvimento das 

potencialidades de todos os discentes. A apropriação dos conhecimentos acumulados e no 

decorrer de suas vidas ajuda, e muito, para que todas possam aprender e demonstrar suas 

habilidades e, ao mesmo tempo, utilizar a melhor maneira o conhecimento que também as 

humaniza, dando-lhes oportunidades para que possam ter uma maior integração na sociedade, 

onde não ocorra a exclusão delas. 

Acresce a ampliação da visão sobre Deficiência e Necessidades Educacionais 

Especiais, esta última como nova entrando em evidência a partir das discussões do chamado 

“movimento pela inclusão” e dos reflexos provocados pela Conferência Mundial sobre 

Educação Especial, realizada em Salamanca, na Espanha, em 1994. No referido ano, foi 
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elaborado um documento mundialmente significativo denominado “Declaração de 

Salamanca” no qual foram levantados aspectos inovadores para a reforma de políticas e 

sistemas educacionais. 

 

CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa que, visou a reflexão sobre a aprendizagem vivenciada por discentes 

com deficiência visual no contexto do Ensino Superior, com o intuito maior de fazer a 

consolidação e ampliação de uma prática educacional que atenda aos princípios da educação 

inclusiva, pautada num processo inclusivo de aprendizagem, permitiu Identificar bases 

teóricas que valorizam o saber enquanto construção e reconstrução no âmbito da deficiência 

visual. Também permitiu-nos identificar estratégias didáticas e práticas que atendam à 

aprendizagem dos discentes com deficiência visual e por fim apresentar as dificuldades e 

possibilidades pedagógicas de discentes com deficiência visual na experiência de sala de aula 

no Ensino Superior. 

A sua realização foi pertinente, pois os discentes com deficiência visual reclamam da 

existência das barreiras físicas, atitudinais, procedimentais, conceituais e, principalmente, da 

prática educativa e dizem da necessidade urgente da quebra dessas barreiras. 

Ademais, a aprendizagem vivenciada por discentes com deficiência visual no Ensino 

Superior tem sido ampliada de forma eficiente a partir de movimentos universitários internos 

e a partir da conscientização da sociedade, juntamente com a normatização. Tem sido de 

extrema importância o avanço  tecnológico das tecnologias assistivas. Mas o grande entrave 

em torno delas é o alto custo. Porém essa realidade vem, gradualmente, se modificando graças 

ao apoio à inclusão das instituições de Ensino Superior. 

A assistência de inclusão vem sendo prestada na UERN por meio do apoio da Diretoria de 

Políticas e Ações Inclusivas (DAIN) que vem executando ações que beneficiam diretamente 

esse público como a utilização e cessão de material tecnológico assistivo; por meio do suporte 

técnico de escaneamento de material impresso (livros, manuais, apostilas e outros); com os 

serviços de orientação e mobilidade; com a formação na área de acessibilidade, dentre outros 

serviços e ações, como também a diretoria tem mantido um diálogo constante com as 

unidades acadêmicas, na busca incessante de promover formação a professores e corpo 

técnico, a fim de capacitá-los ao atendimento desse público em suas especialidades, bem 

como dar-lhes as informações e orientações pedagógicas pertinentes às práticas pedagógicas 

inclusivas refletidas neste trabalho. Já em sua atuação externa, o órgão vem estabelecendo 

intercâmbios de cooperação com outras instituições educacionais em nível local, regional, 

nacional e internacional, que visem a contribuir para o estudo das dificuldades envolvidas na 

produção do conhecimento na área de Educação Especial e Inclusão. 

No entanto, há necessidade de um trabalho intenso, considerando os discentes e 

comunidade acadêmica de forma geral, professores, técnicos, que dependem da Política de 

Inclusão da UERN, que, para nossa realidade apresenta, dentro da consonância com o 

Decreto n°3.298/1999, alterado pelo Decreto n° 5.296/2004, as seguintes situações: visual, 

física, auditiva, motora e intelectual. 

Faz-se, portanto, preciso consolidar com maior intensidade a Política de Inclusão 

Educacional na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mediante estudo, pesquisa, 

extensão, debates e intervenções técnicas especializadas, assim como disponibilizar 

Tecnologias Assistivas (equipamentos especiais, ajudas técnicas, softwares etc.) para que  

alunos, professores e funcionários da instituição possam ter acesso aos conhecimentos, 

informações, relacionamentos e ambientes de estudo, sem o entrave de barreiras, tornando 
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assim a academia um ambiente democrático e salutar ao desenvolvimento intelectual de 

todos aqueles que desejam dedicar-se aos estudos e pesquisas acadêmicas. 
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RESUMO: O artigo visa abordar a questão da criminalidade relacionando de forma dialética com a 

Educação – e seus baixos índices –, com vistas à aplicação dos saberes jurídicos, tendo foco no 

município de Natal/RN; as relações supracitadas serão abordadas com foco na fenomenologia e seus 

desdobramentos. Com embasamento na pesquisa intitulada “A tridimensionalidade dos saberes 

jurídicos à luz da fenomenologia”, busca-se demonstrar a real ligação entre o aumento da 

criminalidade versus a da queda dos índices da educação, uma vez que os bairros considerados mais 

perigosos são também aqueles que apresentam escolas com menor índice no IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica). A fundamentação é bibliográfica e o quadro de referência é a 

fenomenologia e a dialética. O estudo é do tipo exploratório, descritivo e explicativo. Dessa feita a 

pesquisa/artigo levarão dados sobre criminalidade, políticas públicas para a educação, violência 

simbólica, desigualdade social e ciência jurídica. 

 

Palavras-chave: Criminalidade. Educação. Violência Simbólica. Fenomenologia 

 

INTRODUÇÃO 

  

Esse artigo consiste no estudo fenomenológico do aumento da criminalidade mesmo diante de 

tantas alternativas que são criadas e implementadas; com base nas leituras que foram investidas foi-

se possível a observação de que as políticas criadas não resolvem a problemática porque são 

superficiais, visam a resolver o problema do jeito que se encontra, mas esquecem que a temática 

´criminalidade` tem um extenso valor social e com isso apresenta várias complexidades típicas das 

interações humanas. 

 Mas qual seria a origem da criminalidade? Várias teorias tentaram e/ou tentam responder a 

essa questão, tem-se as que dão ênfase ao indivíduo, como a ultrapassada frenologia e também a 

análise da psique dos criminosos; as teorias sociológicas que dão ênfase a sociedade; a teoria dos 

controles e as teorias que dão foco à cultura (Vergara, 2013). Estas últimas tem a cultura, assim 

como o Direito, um meio de controle social – informal – ou seja, muitas pessoas não infringem as 

leis pois tiveram base  de controle – família, amigos, religião – que freiam seus “instintos”, por outro 

lado tem-se a extrema desigualdade social brasileira, que causa uma desagregação e diminuição 

desse controle informal, uma vez que as relações em grupos carentes tendem a dá-se desorganizadas 

e Vergara (2013) afirma que assim “os menos favorecidos tendem a achar que regras tão injustas não 

se aplicam a eles, e a delinqüência aumenta”, e se não tiverem o controle social que foi citado acima, 

a transgressão a lei torna-se de mais fácil realização. 

________________ 
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 E nesse ponto está a chave de muitas respostas, os governantes tentam resolver a 

criminalidade mais não resolvem os problemas sociais, e o que pode ser base para toda uma 

formação correta é a educação; e esse fator tão importante infelizmente não vem cumprindo sua 

função social, com a já citada desigualdade, os que precisam da escola pública se deparam com um 

ensino que muitas vezes é distante se sua realidade – presença de violência simbólica – fazendo com 

que aquele que está acostumado com uma realidade social caótica, chegue na escola e não veja 

professores que o ajudem, a escola não está “tratando os desiguais de maneira desigual”, ou seja, os 

alunos mais carentes que muitas vezes não tem base familiar sólida, acabam também não tendo base 

e escolar e não se acham dentro de uma perspectiva de futuro e acabam por serem excluídos. 

 Salienta-se com esse artigo a complexidade humana e de suas interações sociais, e desse 

modo a consequente complexidade do fenômeno criminalidade que deve ser tratado em conjunto 

com diversos outros fatores, não apenas com soluções pobres e rasas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

  

Tendo determinada pesquisa um cunho eminentemente social, traduz-se de modo qualitativo 

o seu estudo, pois não pode haver separação entre o meio e seus sujeitos, é preciso que haja a 

compreensão do fenômeno como um todo para que se possam obter respostas. Com vistas aos 

objetivos, a pesquisa foi exploratória (levantamento bibliográfico, entrevistas), descritiva (associação 

de variáveis) e explicativa. 

 Com o avanço da parte teórica, que envolveu a compreensão da ordem jurídica através do 

discurso da fenomenologia, compreensão do fenômeno da violência/criminalidade, análise do Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) das escolas públicas do município de Natal/RN e 

coleta de dados com os atores da escola, foi possível a associação de certas variáveis e chegamos a 

dadas hipóteses: 

 

 A violência simbólica (variável 1) na escola pública está contribuindo 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); 

 A péssima qualidade da educação pública (variável 1) pode aumentar o índice de 

criminalidade dos jovens na sociedade (variável 2); 
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 Dados da pesquisa mostram que bairros do município de Natal/RN com altos índices de 

criminalidade (variável 1) apresentam escolas públicas com IDEB - Índice de 

Desenvolvimento Educacional – baixos (variável 2). 

 

A pesquisa utilizou o método dialético – para que fosse possível a ligação entre os fatores 

criminalidade x educação pública x ambiente sociocultural –, como também se utilizou da 

Fenomenologia, para que os pesquisadores fossem imbuídos ao conhecimento crítico – filosófico que 

para CHAUÍ (2003, p.19): 

 

[...] é, um dizer não aos “pré-conceitos”, aos “pré-juízos”, aos fatos e às idéias da 

experiência cotidiana, ao que “todo mundo diz e pensa”, ao estabelecido. Numa 

palavra, é colocar entre parênteses nossas crenças para poder interrogar quais são as 

suas causas e seus sentidos. 
 

A citação acima expõe uma das premissas trabalhadas por Husserl quando tratava da 

Fenomenologia, que é a ciência crítica que busca ir às raízes dos problemas e ultrapassar o 

reducionismo vigente em nosso modelo político – social; Guimarães é um dos autores que descreve o 

reducionismo fenomenológico que Husserl pregava em contraposição ao vigente e assim o descreve: 

 

A redução fenomenológica é o abandono da atitude natural, ingênua. É ela que 

possibilita todo o conhecimento. Trata-se de uma conversão à vida reflexiva. Uma 

reversão da atitude natural. O mundo é colocado “entre parênteses”, é reduzido ao 

seu manifestar-se, à sua aparição, porque o que primeiro interessa à fenomenologia é 

a essência e não a aparência. (GUIMARÃES, 2005, p. 45) 

 

Por fim, 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); e com os dados em mãos foi feita a triangulação dos 

mesmos para que a questão trabalhada fosse mais bem explicada, descrita e compreendida pelos 

atores sociais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Com a base do estudo teórico sobre o tema e com as hipóteses já alcançadas parte-se para 

análise dos IDEBs das escolas públicas do município de Natal/RN e tem-se como resultado a 

constatação que os bairros considerados mais violentos (base do Mapa da Violência 2013 – fonte 

Tribuna do Norte), apresentam os piores Índices. A cidade como um todo não tem muitas escolas que 

alcancem a meta do Governo Federal que seria de 6.0, mas nos bairros mais afastados do centro 

(periféricos) o IDEB muitas vezes não chega à metade da meta governamental. 
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 No ano de 2013 – última divulgação do Índice – os bairros mais violentos eram: Nossa 

Senhora da Apresentação, Felipe Camarão, Lagoa Azul, Planalto, Mãe Luiza e outros que vão ser 

acompanhados na figura 1. O que se nota é que se não todos, mas a maior parte dos bairros 

apontados, já tem “fama” de serem perigosos, de serem afastados, e com isso se percebe que a nossa 

sociedade continua segregacionista, muitos ouvem que tal bairro é violento que as escolas não estão 

bem avaliadas e o comentário é na maioria das vezes de conformismo, por exemplo: “- Mas também, 

sendo naquele fim de mundo...”, e não se percebe com a força que deveria ter o discurso da 

mudança, do saber crítico de explorar o porquê isso se perpetua, porque a criminalidade, não apenas 

em determinado bairro, zona administrativa, cidade ou em todo país, vêm aumentando, e com a 

pesquisa tentamos superar essas barreiras. 

 

 

Figura 1: Mapa da Violência – Bairros de Natal com mais homicídios (2013). Fonte: Tribuna do Norte, 2014. 

 

De posse da “classificação” dos bairros, o próximo passo foi esquematizar uma tabela com os 

IDEBs das escolas e de fato perceber a ligação entre escolas públicas com má avaliação/qualidade e 

bairro em que está localizada e tivemos dados não muito satisfatórios, como pode ser observado na 

tabela 1. De todas as escolas avaliadas apenas duas ficaram acima dos 6.0 pontos, e foram: Escola 

Estadual Presidente Kennedy (6.8 – Lagoa Nova) que vem numa crescente em relação à qualidade e 
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a Escola Estadual Professor Antônio Campos e Silva (6.2 – Mãe Luiza), onde essa última representa 

uma diferenciação em relação às outras escolas de seu bairro. 

 

Tabela 1: IDEB 2013 de algumas escolas dos bairros apontados como violentos 

 

Instituição de Ensino 

 

IDEB 2013 

 

Bairro 

 

Escola Municipal Professora Dalva de Oliveira 

 

3.4 

 

Nossa Senhora da Apresentação 

 

Escola Municipal Professor Waldson José Pinheiro Bastos 

 

2.4 

 

Nossa Senhora da Apresentação 

 

Escola Municipal José Andrade Frazão 

 

4.2 

 

Nossa Senhora da Apresentação 

 

Escola Estadual Professora Crisan Siminéa 

 

3.1 

 

Lagoa Azul 

 

Escola Estadual Myriam Coeli 

 

2.8 

 

Lagoa Azul 

 

União do Povo da Cidade Nova 

 

2.9 

 

Cidade Nova 

 

Escola Estadual Zila Mamede 

 

3.0 

 

Pajuçara 

 

Escola Estadual Professora Maria Queiroz 

 

2.8 

 

Felipe Camarão 

 

Escola Estadual Professora Maria Luiza Alves Costa 

 

3.9 

 

Felipe Camarão 

 

Escola Municipal Tereza Satsuqui 

 

4.0 

 

Planalto 

 

Escola Estadual Monsenhor Alfredo Pegado 

 

2.9 

 

Mãe Luiza 

 

Escola Estadual Senador Dinarte Mariz 

 

2.8 

 

Mãe Luiza 

 

Escola Estadual Djalma Aranha Marinho 

 

2.9 

 

Pitimbú 

Fonte: Dados sistematizados pelas autoras de acordo com dados do IDEB – MEC e QEdu. 

 

Creditamos à educação grande importância quando se tem ligação com a mudança/ evolução 

social e também combate a toda violência; e quando se trata de jovens e adultos temos proteção legal 

para isso, como exemplo o Estatuto da Criança e do Adolescente – que em seu artigo 53 consagra 

esse direito e ipsis litteris de seu caput “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 

pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho [...]” – e a própria Constituição Federal de 1988 que consagra a educação como direito 

social em seu artigo 205 onde seu caput “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho.”. 

 Mesmo com toda atenção e importância da escola percebe-se a falta de qualidade das mesmas 

em nosso município – e no Brasil como um todo –; para que se avaliasse a violência em várias 
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facetas – na escola, da escola e à escola – questionários foram formulados para que se ouvissem os 

professores e sua visão acerca do que vem ocorrendo com nossa educação, que pode, infelizmente, 

não está cumprindo sua função social. 

Nos questionários foram utilizadas cinco variáveis – agressividade, violência, hiperatividade, 

indisciplina e limites – e sobre elas questionamentos, além de mais duas questões e uma parece ser a 

chave pra muitas respostas: “Você está preparado (a) para lecionar numa turma em que estejam 

presentes alunos que apresentam esses comportamentos?”, e a resposta de muitos foi que não, ou que 

achava que sim, alguns pediram a integração junto à família para que se fosse possível, enfim mostra 

o despreparo da escola frente a “variáveis” que são cada vez mais comuns e a resposta do por que 

disso pode ser a disseminação da violência simbólica em nosso ensino. 

A violência simbólica é um dos piores tipos de violência, isso porque não se dá de maneira 

aparente, ela se “esconde” atrás de conceitos que se impõe verdadeiros e o dominado não percebe 

que está sendo vítima; o grande foco desse tipo de violência é o ambiente escolar, pois de acordo 

com Rosendo ( 2009, p.5): 

 

A acção pedagógica é exercida pelos membros educados de um grupo social, 

podendo ser exercida pelas famílias, ou por quaisquer outros agentes mandatados 

para o efeito. A acção pedagógica reproduz a cultura dominante, reproduzindo 

também as relações de poder de um determinado grupo social. O ensino encarnado 

na acção pedagógica tende a assegurar o monopólio da violência simbólica legítima. 

Assim, toda a acção pedagógica deverá ser considerada como violência simbólica, 

na medida em que impõe e inculca arbítrios culturais de um modo, também ele, 

arbitrário. 
 

 Desse modo, a escola pública não está servindo de meio de superação de violência e 

desigualdade, ao contrário, está fortalecendo uma vez que reforça o discurso dominante e afasta do 

“modelo social ideal”, as classes mais baixas. Os alunos de baixa renda não se identificam no 

discurso do professor, a realidade deles é completamente diferente e muitos por não se enquadrarem 

se revoltam e apresentam um dos quadros que foi colocado nos questionários, e a escola não se 

preocupa em ajudá-lo, apenas taxá-lo como mal aluno já resolve o problema de “todo mundo”. 

 L´Apiccirella (2003 põe em seu artigo “O Papel da Educação na Legitimação da Violência 

Simbólica” que: 

 

Ao nos depararmos com a linguagem, observaremos como a violência simbólica age 

de modo dissimulado e imperceptível ao “senso comum”. Segundo o sociólogo 

Basil Berstein, o discurso dos alunos é reflexo das relações sociais dos seus 

ambientes familiares, existindo “uma relação entre o modo de expressão cognitiva e 

seus ambientes familiares”. As crianças das classes economicamente mais baixas , 

ao ouvirem o discurso (da classe dominante) transmitido pelo professor, são 

obrigadas a traduzir para uma linguagem mais simples, tornando-o entendível. Dessa 

forma, para conseguirem ter sucesso na sala de aula, tais crianças precisam aprender 
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um novo tipo de discurso, entrando em contradição com os códigos utilizados no seu 

ambiente familiar e tendo que aprender a trocar de códigos de acordo com a 

situação. Ou seja, é exigido das crianças das classes economicamente mais baixas 

um esforço adicional da sua atividade cognitiva, isto é, capacidade de conhecer algo 

novo através de sua percepção, memória, raciocínio ou imaginação. Quanto maior a 

proximidade entre o discurso simbólico do ambiente familiar com o ambiente 

escolar, o sucesso e a inserção escolar estarão garantidos. A educação escolar, assim, 

além de reproduzir a cultura dominante, contribui para a perpetuação da 

desigualdade social, funcionando como um selecionador dos alunos adaptados a esta 

cultura. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com os estudos desenvolvidos no projeto “Direito e Fenomenologia: ampliando os olhares 

para explicar a criminalidade dos jovens”, com especificidade ao plano de trabalho intitulado “A 

Tridimensionalidade dos Saberes Jurídicos À Luz da Fenomenologia” foi-se possível a 

cientificização de fatores que podem ser vistos e percebidos pela sociedade que a cada dia vê crescer 

a criminalidade e o sentimento de insegurança; as políticas que são adotadas com o intuito de 

diminuição da violência não passam de medidas paliativas e porque não, eleitoreiras, não pensam no 

amanhã de determinada sociedade, pensam no hoje, em cada período eleitoral. 

 É a partir de projetos de Iniciação Científica como esses que a Universidade se volta a 

sociedade com estudos que engrandecem os debates e em consequência a sociedade, a sociedade que 

não quer só mais presídios – que se faz necessário – mas quer também mais educação, de qualidade, 

para que esses jovens venham a ter mais futuro, mais perspectivas, que haja o engrandecimento 

cultural e social de nossa cidade, que possamos a cada anuário da pesquisa não vir com mais notícias 

de IDEBs baixos, que venhamos com notícias de elevação educacional e mudanças sociais, pois 

cremos ser a melhoria da educação um grande avanço e como diria Paulo Freire: “Educação não 

transforma o mundo... Educação muda as pessoas... Pessoas transformam o mundo”. 
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CULTURAS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ALTO OESTE POTIGUAR, 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CULTURAS DE TERRITÓRIOS E O 

AMBIENTE SOCIAL NO PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DO ALTO OESTE 

POTIGUAR 

 
Cleanto Fernandes de Sousa1; Larissa da Silva Ferreira Alves2 

 
Resumo: Constata-se que a prática de inserção das culturas de ordenamento territorial é uma importante 

ferramenta que cada país, estado ou município deve adotar em seus projetos e planos de ordenamento 

territorial. Pensando assim, o presente trabalho faz um breve estudo com base nas culturas de 
ordenamento do território pertencente à região do Alto Oeste Potiguar que, por sua vez, se erige como 

culturas relacionadas ao um ambiente social específico de planejamento do território potiguar. Em 

virtude disso, usa-se como procedimento metodológico subsídios teóricos de alguns autores como Alves 

(2013), Costa (2005), Estaba (1999), Ferrão (2011), IBGE (2012), Tinoco et al (2005), e outros demais, 

possibilitando uma análise detalhada acerca de ordenamento do território e como a sociedade, através 

de saber como sua cultura local participa do processo do planejamento de ordenamento territorial. 
Também foi feita como caráter metodológico uma pesquisa com os gestores públicos municipais de três 

municípios pertencentes ao Alto Oeste Potiguar (Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Severiano 

Melo), elencados a partir de extratos diferenciados de seus níveis populacionais totais, para saber como 

é a participação da sociedade no planejamento das ações municipais e se existe conselhos ativos 
funcionando no determinado local. Constata-se que as culturas de territórios e o ambiente social no 

planejamento territorial dependem de como a sociedade participa de suas ações político institucionais, 

ou seja, fazendo um planejamento capaz de promover um território como um melhor funcionamento em 
termos político-administrativo e institucionais, através da articulação com a comunidade. 

 

Palavras-chave: Ordenamento territorial; Cultura de ordenamento; Caracterização do ambiente social.   

 

INTRODUÇÃO 

 

Ressalta-se que a cultura de ordenamento territorial é considerada como um processo que 

visa à participação da sociedade no planejamento das ações municipais de um determinado 

território. Sendo assim, foram usados vários referenciais de autores consagrados como 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA AGRICULTURA – IICA 

(2000), Ferrão (2011), dentre outros, nos possibilitando fazer um breve estudo acerca dessa 

respectiva temática. Sendo assim, a participação da sociedade nas políticas públicas territoriais 

tornam-se de suma importância, a fim de promover uma maior articulação entre os setores 

administrativos locais junto com os atores sociais responsáveis pelo acontecer da política num 

determinado território. No entanto, este trabalho está fundamentado na seguinte questão: 

primeiro faz-se uma breve análise teórica a respeito da cultura de ordenamento do território e 

em seguida é formado por tópicos que salientam a pesquisa de campo que foi elaborada 

respectivamente com alguns municípios do Rio Grande do Norte, ou seja, retratando como se 

dá o processo de cultura de ordenamento do território no Alto Oeste potiguar.  

 

1   O QUE É ORDENAMENTO TERRITORIAL? 

  

Cabe ressaltar que o ordenamento do território é marcado por uma categoria político-

administrativa que versa sobre políticas públicas de descentralização do poder, fundamentadas 

na esfera governamental, estadual e municipal. Dessa forma, tem o intuito de auxiliar no 
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desenvolvimento de uma dada região, a fim de buscar uma organização de planejamento estatal 

com o objetivo do crescimento econômico e do combate às desigualdades sociais de 

determinado espaço. Conforme Moraes (2005, p. 45): 

 
o ordenamento territorial busca, portanto, captar os grandes padrões de 

ocupação, as formas predominantes de valorização do espaço, os eixos de 

penetração do povoamento e das inovações técnicas e econômicas e a direção 

prioritária dos fluxos (demográficos e de produtos). Enfim, ele visa 
estabelecer um diagnóstico geográfico do território, indicando tendências e 

aferindo demandas e potencialidades, de modo a compor o quadro no qual 

devem operar de forma articulada as políticas públicas setoriais, com vistas a 
realizar os objetivos estratégicos do governo.  

  

De fato, cabe salientar que as políticas públicas de ordenamento territorial se erigem como 

um processo bastante significativo por se tratar de uma visão macro do espaço comandada pelas 

ações do governo, isto é, com interesses estratégicos estatais ou usos espaciais para objetivar a 

organização de uma localidade na demanda pelo bem estar social da população. Assim, a ideia 

de planejamento do macro-espaço possibilita fazer um uso adequado da área, acerca de 

inovações alternativas que contribuam para o desenvolvimento do território, na qual tendo 

como meta um planejamento integrado e centrado nas ações do poder público estatal e sendo o 

próprio Estado o agente regulador e harmonizador com base nas questões sociais, culturais, 

ambientais e econômicas.  

Dessa perspectiva, ordenar o território em plena contemporaneidade é promover 

mudanças de caráter ativo, na busca pelo poder de configurar o território nacional, através de 

um planejamento estratégico mais eficiente com a colaboração de novas redes de fluxos atuando 

no referido local a ser configurado, ou seja, numa escala nacional, regional até a local 

(ESTABA, 1999). Com isso, percebe-se que a ideia de planejar um território requer diversificar 

as escalas de análise e, sobretudo, capaz de promover uma representação socioespacial baseada 

numa nova forma de redesenhar os lugares, por intermédio de procedimentos cartográficos que 

promovam a diferenciação dos mecanismos basilares para iniciar o planejamento, acerca do 

espaço configurado. Então, pensa-se numa política nacional de ordenamento territorial com 

base numa concepção teórico-metodológica que desenvolva métodos de identificar e 

representar os principais movimentos e vetores que impactam uma devida região pelo âmbito 

de favorecer um diagnóstico, a respeito da escala configurada. (COSTA, 2003).  

 

2   O QUE É CULTURA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL?  

 

A presença de diversos modelos sociais de ordenamento territorial é acompanhada pelo 

incremento de diversas culturas sociais que impregnam vários tipos de planejamento nos 

territórios. Assim, cada país adota políticas e práticas de OT com base na cultura fornecida 

pelas normas sociais, percepções e valores que cada nação estabelece como uma forma de 

oferecer o funcionamento de ordenamento territorial numa dada realidade da escala de análise. 

Constata-se que, através das expressões de língua inglesa como “land use planning” (antiga 

acepção do conceito de OT) e “spatial planning” (acepção contemporânea de OT), torna-se um 

processo de caráter cultural que permite uma nova concepção de ordenamento do território 

promovendo mudanças ocorridas nos últimos anos. (FERRÃO, 2011; ALVES, 2013; 2014) 

Então, o foco dessas transformações está centrado na viabilização de práticas de incentivo a 

regularização de locais por meio de um procedimento macro-estratégico como uma 

possibilidade de promover uma política de melhor desenvolvimento territorial incluindo uma 

nova visão crítica, acerca do planejamento a ser trabalhado numa determinada escala de análise, 
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quer dizer, proporcionando uma política de melhor beneficiamento para o uso e o bem estar da 

comunidade em geral.  

Salienta-se que a cultura de território são todas essas práticas, valores, normas que 

influenciam na cultura de OT, ou seja, no fazimento do plano, projeto, diretriz pública e demais 

outras ações concernentes a esse processo cultural, pois conforme Ferrão (2011), o aprendizado 

concernente sobre culturas de políticas públicas de ordenamento do território estabelecem um 

mosaico de estudiosos, ou seja, acadêmicos, técnicos administradores, e demais outros, que 

através de sua prática profissional tem como objetivo o âmbito de influenciar valores e atitudes 

no que se refere o ordenamento territorial num definido local pela busca de um número cada 

vez maior de especialistas e técnicos com diferentes abordagens disciplinares e geográficas. 

Assim, visa uma flexibilização capaz de atender os anseios concernentes às sociedades e 

economias atuais como uma forma de favorecer um maior planeamento mais inclusivo, em 

respeito à multiplicidade de valores e regras pautadas nas ideias de OT para cada nação.  

 Nota-se que nos últimos anos a globalização do conhecimento científico e técnico 

tornou-se um processo favorecedor como mecanismos técnicos capazes de intervirem nas ações 

de ordenamento territorial. Assim, no século XX com o surgimento do conhecimento Técnico-

Científico-Informacional de acordo com Santos (2006), ocorreu uma grande mudança na 

cultura de ordenamento territorial por parte do conhecimento informacional que, por sua vez, 

proporcionou uma maior internacionalização em rede de distintos profissionais técnicos a 

realizarem suas intervenções culturais nas ideias do planejamento de território no sentido de 

propiciar a transnacionalização e como também a globalização ligada a concepções alicerçadas 

em ideias filosóficas e teorias de OT. A partir disso, com o intercâmbio internacional de teorias 

e ideias acerca da política de ordenamento do território, diversas instituições educacionais, 

revistas científicas, e demais, contribuíram para o surgimento de especialistas com o propósito 

de impregnar diferentes valores e atitudes baseadas em novas ideias e teorias em ordenamento 

territorial numa região definida com o intuito de promover a democracia deliberativa, 

planeamento colaborativo e proporcionar uma maior participação por parte do interesse público 

e da sociedade em geral.  

Dando continuidade a esse procedimento teórico enfoca-se, no estudo baseado em 

metodologias que impregnam a análise cultural de ordenamento territorial no modo sistêmico 

de leis, valores, normas e, dentre outros, numa articulação entre a sociedade e o corpo 

governamental.  

 

3 METODOLOGIAS DE ANÁLISE CULTURAL DE ORDENAMENTO 

TERRITORIAL 

 

Constata-se que a cultura está associada à maneira como os indivíduos agem conscientes 

ou inconscientemente num determinado espaço, a partir de valores e comportamentos que as 

populações realizam culturalmente. Assim, as culturas de ordenamento territorial fazem parte 

das particularidades históricas de cada local, isto é, no entendimento de estruturas sociais, 

crenças, regras, tradição familiar e demais outros que se estabelecem num dado território. Dessa 

forma, a análise da cultura de OT está pautada na influência que os fatores sociais como a 

caracterização do ambiente social (influência da sociedade no OT), ambiente de planejamento 

(influência da estrutura institucional de OT) e artefatos de planejamento (projetos, programas e 

planos de OT) têm a respeito da cultura de ordenamento territorial, quer dizer, correspondendo 

num modo de fornecer metodologias para a análise de culturas de ordenamento no que se 

referem os valores sociais, políticos e econômicos de uma dada região.  

As metodologias de análise do território correspondem a um conjunto de valores que, 

conforme Nadin; Stead (2009 apud Alves, 2013) acrescenta seis elementos importantes de 

análise do território que são: (i) o escopo do sistema concernente à temática de temas políticos; 
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(ii) o planejamento nacional e regional; (iii) as competências no que se refere o governo 

nacional e local; (iv) os papéis acerca dos setores públicos e privados; (v) a maturidade do 

sistema estabelecido no governo e na vida pública; (vi) e a distância entre metas de 

desenvolvimento espacial e resultados. Contudo, basear-nos-emos nos estudos de Kneling; 

Othengrafen (2009) que afirmam que para os estudos de culturas de OT necessitam da 

compreensão do ambiente social, de planejamento e os artefatos de planejamento. Para esse 

recorte de pesquisa, fixaremos breve análise sobre o ambiente social e como a sociedade do 

Alto Oeste Potiguar, foco dessa pesquisa, exercem seus pontos de vista nos processos de 

planejamento do território.  

 

4.   UMA BREVE ANÁLISE ACERCA DO PLANEJAMENTO E DO OT DO ESTADO 

DO RN  

 

Ressalta-se que os mecanismos técnicos concernentes ao planejamento nacional do 

território brasileiro atrelam-se a papéis de planejamento de desenvolvimento de suma 

importância, que visam viabilizar práticas de desenvolvimento socioeconômico para a 

sociedade do território nacional brasileiro.  

Salienta-se que no Estado do Rio Grande do Norte o governo tem realizado 

procedimentos em gestão pública baseados na elaboração de políticas governamentais do 

território como uma relevante macroestratégica na pauta da ação administrativa desde os anos 

1960, que foi especificamente a partir do momento em que Aluízio Alves foi eleito como 

governador do RN, quando publicou o decreto nº. 3.804 de 01 de fevereiro de 1961, na qual 

ficou estabelecido o Conselho de Desenvolvimento Econômico – CDE, pioneiro na formulação 

de estudos elencados na evolução socioeconômica do Nordeste, a fim de fornecer estabilidade 

para o especialmente setor econômico do Estado do Rio Grande do Norte (BARBOSA, 2015). 

Constituía como um processo de modernidade e eficiência administrativa institucional, 

em que fazia-se necessário a obtenção de um aparato político institucional e técnico financeiro 

centrado na especificidade de ocorrer uma negociação de recursos externos, ou melhor, no 

âmbito da implementação de projetos caracterizados pela prática de alguma especialização 

técnica, sendo prioritária para o impacto do primeiro plano de Desenvolvimento Econômico e 

Social do Rio Grande do Norte elaborado no ano de 1961-1965, pelo viés da assessoria técnica 

da (CEPAL e da SUDENE), nos termos que afirmam o referencial teórico da época. Em vista 

disso, pensou-se num nova forma de governança concebida como modelo de “industrialização” 

“técnico-financeiro”, para subsidiar respectivos municípios norte-rio-grandenses.  

Desta forma, mesmo com a criação do primeiro plano em 1961 como está exposto acima, 

a respeito do planejamento estadual norte-rio-grandense, afirma-se que era preciso instrumentos 

para o fornecimento de informação com o propósito de direcionar sua ação e, como também, 

para a captação de recursos, em que a CED foi substituída por outro órgão que conforme 

Tinoco; Borges; Alloufa; Araújo (2005, p. 14), modificou no ano de 1961-1965 o “antigo 

Conselho Estadual de Desenvolvimento – CED pela Assessoria de Planejamento Coordenação 

e Controle – APCC, a qual caberia à elaboração, coordenação, execução e controle de planos 

globais por parte do governo”.  

Assim, é de se constatar que o planejamento do Estado do Rio Grande do Norte se forma 

como uma variável fundamental a qual almejava a busca pela viabilização de um maior 

complexo favorecedor da industrialização de base territorial para o interior do Rio Grande do 

Norte, isto é, como uma condição de incrementar um processo modernizador tornando o uso e 

o controle do território cada vez mais alicerçado num método seletivo no tocante a utilização 

de ações administrativas que pudessem beneficiar a área desejada pelo viés de um ordenamento 

do território. De acordo com as contribuições de Barbosa (2015), como consequência nas 
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análises do planejamento e do ordenamento territorial do estado do Rio Grande do Norte, 

analisa que:  

 
Trata de um planejamento corporativo seletivo, aqui definido como um 

processo constituído através de uma demanda de racionalização territorial, 
regido por ações normativas e técnica, que serve como “instrumento” para 

ação política, seja de natureza pública ou privada. Este é, portanto, o 

planejamento que entendemos ser praticado no território norte-rio-grandense 
desde a sua origem (BARBOSA, 2015, p. 138).  

 

Dessa maneira, o planejamento territorial do Estado do Rio Grande do Norte se erige 

como um processo que visa à busca por uma política favorecedora de incentivo ao ordenamento 

do território, no tocante a articulação com os diferentes atores sociais inseridos no espaço 

geográfico de modo seletivo.  

Diante desse contexto, a ideia de um estudo voltado para a gestão macro do espaço de 

incentivo às políticas comunitárias no RN nos desempenha um recurso preponderante na 

circunstância do combate as desigualdades regionais e sociais, pois este desempenho 

gerenciativo acarreta um plano diversificado de desenvolvimento econômico de matriz 

territorial tendo como enfoque a eficácia de impulsionar o rápido crescimento, na qual é 

constituído como a adoção do planejamento estratégico participativo de industrialização para 

distintos municípios do Alto Oeste Potiguar, foco desse estudo.  

Assim, acredita-se que o sistema “estatal” deve ser entendida como uma categoria sujeita 

aos planos de governo, isto é, em que a atividade de planejamento macro-estratégica na 

instância governamental dê suporte a fatores de interesses político-institucionais e operacionais 

com o auxílio de promover inovações políticas em setores de cunho (industrial e agrícola, 

agropecuário e também centrados na infraestrutura econômica e social do espaço), sendo 

decisiva para remoção dos obstáculos ao investimento em políticas públicas, que segundo 

Oliveira (2001), o desenvolvimento técnico de um determinado local está atrelado ao acesso 

tecnológico que, por sua vez, acaba proporcionando mudanças diversificadoras para uma 

devida região na perspectiva de um melhor gestão em políticas públicas territoriais na gestão 

diretamente associada ao governo estadual centrado num artifício susceptível pela pretensão de 

promover um desenvolvimento “local”, numa conjuntura capaz de proporcionar uma 

interligação entre o local e o regional na parceria com os dirigentes e técnicos governamentais.   

Constata-se que a contribuição da sociedade para a construção de um plano na perspectiva 

de promover um desenvolvimento territorial para uma determinada região torna-se de suma 

importância, tema que será discutido no tópico seguinte, isto é, salientando a respeito das 

contribuições da sociedade para a região do Alto Oeste Potiguar.   

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE SOCIAL E PRINCIPAIS 

CONTRIBUIÇÕES DA SOCIEDADE PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL DO ALTO OESTE 

POTIGUAR 

 

Constata-se que a criação do Plano de Desenvolvimento Sustentável Territorial da região 

do Alto Oeste Potiguar foi centrado no modelo de oficina regional que almeja o diagnóstico 

regional, os eixos estratégicos, programas, projetos e delimitados modelos de gestão com 

intenção de promover um maior beneficiamento no contexto de uma estratégia de caráter 

regional. Na verdade, tornou-se subsídio preponderante para estratégias futuras de um projeto 

político que envolva a região do Semiárido Potiguar. Assim, esse estudo foca-se nas influências 

da sociedade e sua forma de pensar o planejamento, em que destaca-se algumas importantes 

contribuições do povo para a construção do plano, como:   
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A ampliação da infraestrutura de forma integrada e descentralizada de 

recursos hídricos; conservação, preservação e uso sustentável dos recursos 
naturais; consolidação das cadeias produtivas, das atividades industriais, 

comerciais, de serviços e do comércio varejista; pluriatividade e agricultura 

familiar; ampliação, recuperação e manutenção da infraestrutura básica; 
elevação da educação e qualificação da população regional; e melhoria das 

condições sociais da população regional. (IICA, 2006, p. 191) 

 

Ou seja, ao promover desenvolvimento socioeconômico apoiado na ampliação do quadro 

econômico, cultural e demais outros subsídios preponderantes no âmbito de possibilitar 

investimentos centrados em políticas públicas de planejamento territorial. A elaboração do 

referido Plano de Desenvolvimento do Alto Oeste foi elaborado sob a responsabilidade do 

governo estadual, com a interveniência do colegiado territorial local, que é a união de diversas 

representações municipais.  

Constata-se que a caracterização do ambiente social e suas culturas de planejamento 

tornam-se um processo de suma importância que visa uma permanente mobilização por parte 

da comunidade concernente aos seus problemas ao entorno territorial, ou seja, numa forma 

específica, a fim de sugerir projetos para o desenvolvimento de uma dada localidade. Sendo 

assim, conforme o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA (2000) o 

território conta com a experiência de diferentes atores sociais, como a participação dos 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura; das 

igrejas, das ONGs, dentre outros, que atuam nos territórios.  

Especificamente no caso do planejamento do território do Alto Oeste potiguar, cabe 

ressaltar que a elaboração das oficinas municipais do Plano de Desenvolvimento Sustentável 

da região do Alto Oeste contido no IICA, único plano que contempla todo o território do Alto 

Oeste e finalizado no ano de (2005), contou-se com a colaboração com uma equipe de técnicos 

empenhados em promover o processo de mobilização e participação da sociedade. Sendo assim, 

esse planejamento visou um desenvolvimento sustentável amparado em cinco dimensões: a 

Econômica; Sócio-Cultural; Científico-Tecnológica; Ambiental e a Político-Institucional. 

Dessa forma, esse planejamento visando o desenvolvimento sustentável do território foi 

elaborado em oficinas municipais com o objetivo de analisar os problemas e potencialidades de 

cada município do Alto Oeste e identificando soluções promissoras para resolver determinados 

problemas ao entorno territorial configurado.  

Segundo o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA (2000), nos 

respectivos municípios foram elencados problemas como a questão do desemprego; burocracia 

para aberturas em empreendimentos; ausência de telefonia pública rural; ausência de locais 

adequados para prática esportiva e culturais; lixo em local inadequado; ausência de apoio para 

projetos e centros culturais; e dentre outros. Já as devidas soluções propostas como incentivar 

a implantação de indústrias para ocasionar o pleno emprego; implantas políticas públicas que 

facilitem a abertura de empreendimentos, estabelecer programas de apoio aos artistas locais 

pela realização de cursos de aperfeiçoamento e outros demais.  

Enquanto suas potencialidades alguns municípios apresentam a quantidade de recursos 

humanos existentes; pequenas indústrias e comércio local; infraestruturas como Banco do 

Brasil (BB); cursos de informática; Serviço de apoio aos Projetos Alternativos Comunitários 

(SEAPAC), (EMATER), Sindicatos e fundações; Cultura local em música, em teatro e outros 

demais. Em relação a algumas visões de futuro foram apresentadas a necessidade de igualdade 

para todos e qualidade de vida; município com saneamento básico e água tratada; área de lazer 

e esportes para todos; áreas preservadas; fim da exclusão digital; agricultura e pecuária com 

assistência técnica; educação de qualidade e trabalho para todos; ocupação para jovens e fim de 
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trabalho infantil; fim da pobreza nas zonas urbana e rural; atendimento médico 24 horas e 

farmácia básica para todos e, dentre outros respectivamente.  

Nessa seção que segue, propõe-se a estudar um pouco como a sociedade do Alto Oeste 

também participa na construção nos planos municipais de desenvolvimento territorial e demais 

assuntos que dizem respeito à escala local, no caso os municípios.  

 

 

4.2   UMA BREVE ANÁLISE ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NO 

PLANEJAMENTO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DO RN 

 

Averigua-se que a intervenção da sociedade no planejamento das ações municipais do 

estado do Rio Grande do Norte e em qualquer lugar é ferramenta eficiente para consolidar 

políticas eficientes de base qualitativa. Quer-se dizer, em associação com os cidadãos na 

elaboração de planos e projetos de ações municipais, ao ocorrer de forma coletiva, ajuda a 

ferecer um espaço com melhores funcionamentos de caráter político, cultural, social, ambiental 

e, dentre outros, possibilitando um território mais competitivo e colaborativo (INSTITUTO 

INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA AGRICULTURA – IICA, 2000).   

Assim, esse engajamento da comunidade nas atividades de governança municipal 

objetiva ocasionar o contato mais direto entre os indivíduos juntos com os órgãos públicos 

como possibilidade de promover decisões necessárias para um melhor funcionamento no 

planejamento detalhado de governabilidade pública de matriz territorial. Com o intuito de 

investigar em que medida as sociedades municipais garantem a participação da sociedade, no 

planejamento das ações municipais, foi feita uma pesquisa a fim de saber em que medida os 

conselhos municipais que atuam diretamente no território estão ativos, tendo em vista serem 

órgãos legalmente constituídos na esfera pública para tanto. 

Conforme o site do IBGE (2012), acerca dos municípios do Alto Oeste Potiguar que 

possuem conselhos ativos funcionando, temos a elaboração do Quadro 01, que nos informa os 

conselhos mais voltados às ações de impactos territoriais nesses municípios, no caso os dois 

elencados são de Política urbana e Meio ambiente.   

Dessa forma, o Conselho Municipal de Política Urbana tem o propósito de acarretar a 

institucionalização referente à participação da sociedade na devidas decisões do poder público 

frente ao ambiente urbano. Já, o Conselho Municipal do Meio Ambiente tem como intenção 

buscar uma política que promova um desenvolvimento ambiental com uma maior participação 

da população.  

 

Quadro 01: Existência de Conselhos municipais de Política Urbana e Meio 

ambiente por município do Alto Oeste potiguar 

Nº Nome do município Existência de Conselho 

municipal de política 

urbana, da cidade ou 

similar 

Existência de 

Conselho e Fundo 

municipal de Meio 

ambiente 

1.  Água Nova Não Não 

2.  Alexandria Não Sim 

3.  Almino Afonso Não Não 

4.  Antônio Martins Não Não 

5.  Coronel João Pessoa Não Não 

6.  Dr. Severiano Não Não 

7.  Encanto Não Não 

8.  Francisco Dantas Não Não 

9.  Frutuoso Gomes Não Sim 
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10.  Itaú Não Sim 

11.  João dias Não Não 

12.  José da Penha Não Não 

13.  Lucrécia Não Sim 

14.  Luis Gomes Não Sim 

15.  Major Sales Não Sim 

16.  Marcelino Vieira Não Sim 

17.  Martins Não Não 

18.  Olho D’Água dos Borges Não Sim 

19.  Paraná Não Não 

20.  Patu Não Sim 

21.  Pau dos Ferros Não Não 

22.  Pilões Não Não 

23.  Portalegre Não Sim 

24.  Rafael Fernandes Sim Não 

25.  Rafael Godeiro Não Não 

26.  Riacho da Cruz Não Não 

27.  Riacho de Santana Não Não 

28.  Rodolfo Fernandes Não Sim 

29.  São Francisco do Oeste Não Não 

30.  São Miguel Não Não 

31.  Serrinha dos Pintos Não Não 

32.  Severiano Melo Não Não 

33.  Taboleiro Grande  Não Sim 

34.  Tenente Ananias Não Sim 

35.  Umarizal Não Sim 

36.  Venha Ver Não Não 

37.  Viçosa Não Sim 
Fonte: Perfil dos municípios brasileiros (IBGE, 2012) 

 

Salienta-se que os municípios que possuem a existência de Conselho e Fundo municipal 

de Meio ambiente são: (Alexandria, Frutuoso Gomes, Itaú, Lucrécia, Luís Gomes, Majos Sales, 

Marcelino Vieira, Olho D’Água dos Borges, Patú, Taboleiro Grande, Tenente Ananias, 

Umarizal, Rodolfo Fernandes e, Portalegre). Constata-se que apesar da temática ambiental estar 

na ativa nas políticas públicas, desde a década de 1970, o Brasil e seus municípios ainda 

engatinham na formulação de estratégias e de compromissos com essa temática nas gestões 

municipais. Infelizmente apenas 01 município de toda região contem esse tipo de conselho 

municipal de política urbana que é Rafael Fernandes, que apesar de todos os problemas urbanos 

vivenciados nas cidades e a temática da reforma urbana (em alusão à reforma agrária) ser 

presente no Brasil desde a década de 1980, continua-se no espaço urbano acontecendo esses 

problemas a serem enfrentados, ou seja, não existindo uma política de planejamento urbano 

territorial.  

Apenas o município de Rafael Fernandes possui Conselho municipal de política urbana, 

desenvolvimento urbano, da cidade ou similar. Portanto, os municípios que não foram citados 

conforme a tabela cima é porque não constam a existência de existência de Conselho e Fundo 

municipal de Meio ambiente e de política urbana, desenvolvimento urbano, da cidade ou 

similar. É importante frisar que ainda foi efetuada uma pesquisa de campo com três municípios 
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do Alto Oeste do RN (Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Severiano Melo3), no sentido 

de mostrar como é a participação dos moradores na atuação de planejamento político- 

administrativo municipal a partir de entrevistas que demonstram a visão dos gestores públicos 

municipais, em relação como acontece à participação da sociedade no planejamento das 

políticas públicas territoriais.  

É importante frisar, que a participação de uma comunidade no planejamento de políticas 

públicas territoriais é um procedimento que visa à melhoria da prática de ordenamento 

territorial do município. Dessa forma, cabe ao interesse da sociedade em participar das ações 

municipais e como também do próprio gestor municipal em promover uma política mais aberta 

que possa conceber oportunidades para a própria comunidade em geral opinar sobre as 

determinadas ações de caráter político-institucional que estão sendo feitas pelos respectivos 

gestores públicos municipais. 

 

Quadro 02: Participação da sociedade no planejamento municipal de políticas 

públicas territoriais/RN 

MUNICÍPIO DE PAU 

DOS FERROS 

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 

NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 

MUNICIPAIS 

CONSELHOS ATIVOS 

FUNCIONANDO 

  

 

 

 Pouca participação no 

planejamento estratégico do 

município, em que essa intervenção 
acontece mais por parte do Prefeito, 

secretários. 

 

 Conforme a secretária de 

planejamento municipal com quem 

foi realizada a pesquisa, ela ressalta 

que por falta de participação da 

comunidade pouco entendimento 

sobre planejamento. 

 

 

 

 Casa de conselhos 

 Conselho da saúde 

 Conselho do direito da 

criança 

 Conselho do adolescente 

 Conselho do idoso 

 Conselho do meio 
ambiente 

 Conselho da merenda 

escolar 

 

 

MUNICÍPIO DE SÃO 

FRANCISCO DO OESTE 

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 

NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 

MUNICIPAIS 

CONSELHOS ATIVOS 

FUNCIONANDO 

                                                             
3  Os 03 municípios foram selecionados por terem números totais populacionais bastante distintos, 

consequentemente com realidades socioespaciais distintas, agregando dessa forma uma visão panorâmica da 

realidade regional no que diz respeito ao planejamento e participação da sociedade nos territórios.  
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 Existe uma certa cobrança por      

parte da comunidade nas  decisões do 

planejamento, mas essa participação  

torna-se inválida na medida em que 

cobram e não colaboram dando sua 

opinião a respeito do planejamento. 

 Em relação ao entendimento por 

planejamento é também pouco por 

falta de diálogo com os gestores 
públicos, acerca do planejamento 

municipal.  

 

 

 Conselho do Cras 

 Conselho do 

atendimento a saúde 

 

 

 

MUNICÍPIO DE 

SEVERIANO MELO 

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 

NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 

MUNICIPAIS 

CONSELHOS ATIVOS 

FUNCIONANDO 

 

 Participa pelo viés das secretarias, de 

suas opiniões, com o portal da 

transparência, na realização de 
conferências municipais, ou seja, a 

administração pública procura ouvir 

a opinião da sociedade, a fim de 

propor uma gestão aberta em prol do 

diálogo comunicativo.  

  A comunidade é responsável pelo 

planejamento de forma ativa, ou seja, 

possuindo um entendimento claro do 

que seja planejamento municipal, 

devido sua abundante participação.  

 Conselho do FUNDEB 

 Conselho de assistência 
social 

 Conselho da saúde 

 Conselho da merenda 

escolar 

 Conselho municipal da 

juventude 

 Conselho da educação 

 

 

           

Conforme o Quadro 02, cada município possui uma caracterização específica, no que diz 

respeito ao planejamento municipal realizado em consonância com a sociedade, por exemplo, 

na cidade de São Francisco do Oeste nota-se pouca intervenção por parte da comunidade no 

planejamento político, já no município de Pau dos Ferros existe pouca participação da sociedade 

referente ao planejamento nas ações político municipais, já o município de Severiano Melo 

possue uma boa participação da comunidade no planejamento político, ou seja, colaborando 

com uma política pública mais ativa e aberta no processo de planejamento público. 

Como já foi bastante discutido neste trabalho, cabe salientar acerca da participação da 

sociedade no planejamento de políticas públicas municipais, que por mais que uma comunidade 

não esteja envolvida nas ações de políticas municipais, isso não constata que aquela população 

não entenda o que significa planejamento político, o que ocorre é apenas falta de participação 

e deixando de contribuir para uma política pública mais eficiente e com bons resultados do 

ponto de vista político, econômico, cultural, ambiental e, dentre outros. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Salienta-se que a cultura de ordenamento territorial é analisada segundo a perspectiva dos 

atores sociais junto com a participação da comunidade nas ações políticas de um determinado 

território. Porém, é preciso constatar que a cultura de ordenamento do território projetada na 

participação da comunidade junto com os gestores públicos ainda não é um processo que visa 
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todo o ordenamento de um território, isto é, pela busca de seu aperfeiçoamento político 

institucional, mas é considerada como uma forma de promover a integração entre comunidade 

e gestão para ambas proporcionarem um território com um melhor funcionamento econômico, 

cultural, social e, dentre outros. 

Contudo, cabe ressaltar que a participação da sociedade no planejamento político de um 

determinado território torna-se de fundamental importância para ocorrer um planejamento mais 

colaborativo de incentivo às políticas públicas que possam beneficiar um melhor ordenamento 

do território. Assim, a realização deste trabalho pelo viés de aportes teóricos e através de 

pesquisas de campo nos proporcionou uma maior visão, acerca do que sejam as “culturas de 

ordenamento territorial”, ou seja, a forma como a sociedade num território participa das ações 

de cunho político-administrativo e como a influência de uma delimitada comunidade vai 

modificar o planejamento de bases político-institucionais.  Cabe ressaltar que essa participação, 

apesar de importante, ainda é muito pequena como mostram os referidos dados com base no 

IICA (20000).  

Salienta-se que o estudo das culturas de ordenamento territorial e o ambiente social no 

planejamento do território ainda é um processo que vem sendo questionado sob o ponto de vista 

de vários autores e são poucos os pesquisadores que se interessam por essa temática em análise 

respectivamente. Assim, esse estudo torna-se de suma importância que nos possibilita 

compreender como se dá o processo das culturas do território no ambiente social de 

planejamento.  
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CULTURAS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ALTO OESTE 

POTIGUAR, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: ANALISE A 

CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DO ALTO OESTE 

POTIGUAR 

 
Marcos Antonio Rodrigues Sousa1; Larissa da Silva Ferreira Alves2 

 

Resumo: O artigo a qual se apresenta tem como objetivo estudar culturas de ordenamento 
territorial do Alto Oeste Potiguar, Estado do Rio Grande do Norte a partir da análise da capacidade 

de planejamento do território do Alto Oeste Potiguar. Para tanto foi feito um levantamento 

bibliográfico que discute a temática do ordenamento territorial, a fim de possibilitar uma melhor 
compreensão conceituação, espelhada em autores como Estaba (1999), Ferrão (2011), Albrechts 

(2009), dentre outros. Ainda foram realizados trabalhos de campo desenvolvidos no território em 

questão, em que se fez presente como procedimentos metodológicos, a realização de uma pesquisa 

qualitativa, através da observação em lócus, assim como entrevistas com cidadãos de 25 dos 36 
municípios da região, bem como gestores públicos, além de análise de projetos de planejamento 

como o RN Sustentável e o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Região do Alto Oeste como 

forma de compreender as políticas públicas direcionadas para o Alto Oeste. Com a coleta de 
dados, foi possível identificar que a capacidade de planejamento da região em estudo que se 

encontra em níveis baixíssimos, o que nos leva a acreditar que se torna necessária a existência de 

planos e projetos que possam aferir as necessidades e proporcionar o desenvolvimento ordenado 

nessa região.  

 

Palavras-chave: Território, ordenamento territorial, planejamento, Região Alto Oeste 

 

Introdução: 

  

O presente trabalho a qual se apresenta, tem como objetivo estudar culturas de 

ordenamento territorial do Alto Oeste Potiguar, Estado do Rio Grande do Norte: analise a 

capacidade de planejamento do território do Alto Oeste Potiguar. Buscou-se realizar uma 

análise da dinâmica do território, na escala de Região, tendo em vista compreender quais 

as contribuições ou desdobramentos que proporcionaram as ações de OT dada a esse 

território e de que forma se dá o planejamento na Região Alto Oeste. 

E nessa discursão se fez presente a analise dos dois projetos que em lócus se 

propuseram, a possibilitar um ordenamento do território, equiparando as desigualdades e 

especificidades inerentes em cada um dos 36 municípios constituintes da mesma, afim de 

possibilitar um desenvolvimento de forma homogênea. 

               E inerente ao citado anteriormente é que se fomenta este trabalho na qual se 

apresenta em três seções distintas afim de mostrar analise da capacidade de planejamento 

do território do Alto Oeste Potiguar. E nisso as seções se apresenta da seguinte forma: a 

primeira discute o conceito de ordenamento territorial e sua importância, no que tange ao 

desenvolvimento do território de forma equiparada. Já a segunda discorre sobre a 

capacidade de planejamento e desenvolvimento do RN e da região Alto Oeste e na última 

seção refletindo sobre os municípios do Alto Oeste potiguar e sua incapacidade de 

planejamento. 

 

 

                                                             
1 Graduando do Curso de Geografia da UERN/campus CAMEAM, Pau dos Ferros.  E-mail: 

marq_uinhosrn@hotmail.com 
2 Prof.ª Dr.ª do Curso de Geografia da UERN/ campus CAMEAM, Pau dos Ferros.  E-mail: 

larissaferreira@uern.br 
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1 para se pensar e entender o que é ordenamento territorial: um breve discurso 

 

A cada momento vivido no âmbito de sua sociedade o Estado ganha um papel 

importante no que tange as transformações e configurações que moldam as estruturas do 

território. 

           Sob diversas perspectivas, seja estas de caráter político, econômico, ideológico ou 

social, o Estado procura estabelecer um diagnóstico geográfico do território, onde o   

compreende como algo formado e constituído de relações sociais, econômicas e políticas, 

indicando suas tendências e aferindo demandas e potencialidades de modo a alcançar sua 

meta, que é a compatibilização de políticas públicas. 

             Faz-se de suma importância termos entendimento que o território não é apenas 

área constituída e delimitada por suas relações de poder do Estado, pois assim estaríamos 

desconsiderando diferentes formas de enfocar o seu uso, mas entende-lo como uma 

complexidade de relações sociais, econômicas, culturais e ambientais que se entrelaçam, 

dando ao território uma unidade que deve ser pensada e planejada em seu todo. 

             Assim, o território pode ser considerado como delimitado, construído e 

desconstruído por relações de poder que envolvem uma gama de atores que territorializam 

suas ações com o passar do tempo. No entanto, a delimitação pode não ocorrer de maneira 

precisa, pode ser inconstante e mudar historicamente, bem como acontecer uma 

diversificação das relações sociais num jogo de poder cada vez mais complexo, uma vez 

que “o espaço é um verdadeiro campo de forças cuja formação é desigual.  Razão está 

pela qual a evolução e modelação espacial não se apresenta de igual forma em todos os 

lugares”. (SANTOS, 1978, p.122).  

              O ordenamento territorial, por ser pensamento e ação estratégica, deve ser uma 

iniciativa e um exercício liderados pelo governo. Ordenar o território é pensar no conjunto 

de forças que modelam o desenvolvimento do país a partir de um olhar da união e de uma 

estratégia que vise coordenar as políticas setoriais.  

   Evitando-se conflitos de objetivos e contraposição de diretrizes no uso de 

lugares e dos recursos, a intervenção do Estado visa uma  atribuição e implementação de 

macroestratégias de ocupação e uso do espaço, instalação de equipamentos e 

infraestruturas, defesa da soberania e das fronteiras e ações espaciais em áreas críticas ou 

prioritárias, enquanto detentor do poder com as assim chamadas ações de ordenamento 

do território (OT) que, de acordo com os preceitos de Estaba (1999, p. 6), o define como 

 
A sistematização do desenvolvimento no espaço [...] estratégia em 

busca da modernidade e centrada na ideia de descentralização [...] 
refere-se àquelas ações de Estado direcionadas a buscar uma 

organização do uso da terra, com base na redistribuição de 

oportunidades e expansão e detecção das necessidades, potencialidades 

de expansão e na detecção das limitações e vantagens comparativas e 
competitivas. Sua consecução supõe propiciar um sistema de ciudades 

harmônico e eficientemente integrado à globalização, [...] Também 

implica na superação de contradições como exploração económica e 
preservação da natureza, eficácia econômica e qualidade na ordenação.3 

                                                             
3 “la sistematización del desarrollo en el espacio geográfico [..] estrategia hacia la modernidad y atada a 

la de la descentralización [...] refiere a aquellas acciones del Estado dirigidas a buscar una organización 

del uso de la tierra, con base en la redistribución de oportunidades de expansión y la detección de 

necesidades, potencialidades, limitaciones y ventajas comparativas y competitivas. Su consecución supone 

propiciar un sistema de ciudades "armónico" y eficientemente integrado a la globalización, [...]También 

implica la superación de contradicciones como explotación económica y preseación de la naturaleza, 

eficacia económica y calidad de la ordenación.” 
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         O Brasil não tem uma política de OT em prática, embora vários autores conhecidos 

como Bertha Becker, Robert Moraes e Messias da Costa et al pensaram em mecanismos 

teórico-metodológicos de construir uma. Mas tal situação não impede que os espaços 

fossem e sejam ordenados, na qual ficara a cargo poder público, onde ele realiza através 

de diversas políticas de impacto territorial. 

          Geralmente os estudos para atuação de políticas e ações de OT veem a região como 

melhor escala de planejamento do OT. As ações e políticas tomadas pelo Estado em 

relação a seu território são adotadas, também, levando em conta a força de variáveis 

endógenas, a envolver diferentes elementos e atores locais formados por suas 

peculiaridades constituintes e formadores de cada contexto cultural local.  

            Porém, como tudo na academia e na prática da gestão, o conceito de ordenamento 

territorial se redimensionou frente as mudanças paradigmáticas vivenciadas no passar do 

tempo. De uma compreensão fundamentalmente de cunho Positivista, passando pelo 

paradigma Estruturalista e abarcando o assim Pós-estruturalismo ou Pós-moderno. 

É fato indiscutível que não se tinha clareza de como as práticas do Estado 

assimilaram as mudanças que ocorrera no século XX até o presente momento, que deixou 

seu mero papel de regulador para tomar um caráter estratégico e mediador. É fato que 

também não se reconhecia e nem se tinha uma noção do tamanho da importância dos 

afincos políticos, institucionais, sociais (FERRÃO, 2011, p.11) relacionados aos 

diferentes territórios, na qual pode ser considerado como algo delimitado, construído e 

desconstruído por relações de poder que envolvem um leque muito grande de atores que 

territorializam suas ações com o passar do tempo. No entanto, a delimitação pode não 

ocorrer de maneira precisa, pode ser irregular e mudar historicamente, bem como 

acontecer uma diversificação das relações sociais num jogo de poder cada vez mais 

complexo.  

Assim, essas mudanças paradigmáticas no que concebe ao conteúdo prático e 

teórico do ordenamento territorial fizeram com que este passasse por uma evolução ao 

longo do tempo. Albrechts (2004; 2009a; 2009b) vem nos falar que o ordenamento 

territorial em sua primeira perspectiva (termo land use planning no Positivismo) tinha 

caráter passivo, localista e pragmático, controlando o uso do solo unicamente por 

zoneamento, o que faria com que essa prática não fosse capaz de proporcionar uma 

garantia de que o território evoluísse à alocação de equipamentos no momento e 

localidades realmente necessários, nem era capaz de perceber fragilidades existentes e 

nem construir medidas a dotar o espaço de equipamentos que fossem necessários à nação.  

Já a atual expressão de OT (spatial planning no Estruturalismo) se traduz numa 

visão abrangente integrada e estratégica, se fazendo presente na relação existente de 

diferentes atores, como um planejamento participado, colaborativo e deliberado, frente a 

coordenação das variadas políticas de base territorial e setoriais em torno de uma agenda 

territorial comum de natureza prospectiva, remontando assim a importância que o Estado-

nação vai ter frente as ações fragmentárias dos governos locais. 

Adiciona-se ainda na atualidade o termo de culturas de ordenamento territorial 

(planning culture na visão Pós-estruturalista) que acrescenta à perspectiva do spatial 

planning as culturas locais como importantes elementos nas tomadas de decisões de OT. 

Ao se fazer uma delimitação de estudo sobre cultura de ordenamento territorial, 

enquanto novo campo de análise do OT, que visualiza compreender a influência das 

particularidades locais nas formas de gestão e ordenamento do território, admitimos que 

os sistemas de planejamento de regiões e países não são caracterizados só pela sua 

organização institucional e infraestrutural, mas também pela apreciação de seus aspectos 

culturais, históricos, valores sociais e tradições etc, os quais vêm desempenhar crucial 
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papel na prática do ordenamento territorial.” (STEINHAUER, 2011, p. 484) Tais 

particularidades são importantes de ser consideradas quando pensa-se em ações de 

ordenamento territorial, pois mostram o que de mais característico aquele território tem 

no sentido de seu planejamento e não leva-las a cabo pode ser mecanismo de insucesso 

de políticas públicas.   

             E pautado nessas diferenciações inerentes, Alves (2013, p. 145) citando Faludi 

(2005) e Fürst (2009), vem discutir que “la cultura de ordenamiento territorial se 

diferencia no sólo de un país a otro sino de una región a otra y de una localidad a otra, 

avalando la necesidad de estudios comparativos sobre la influencia de la cultura en las 

prácticas de planificación” 

Para se efetuar uma análise de culturas de OT, Knieling & Othengrafen (2009b) 

apresentam um método teórico e conceitual que se baseia num modelo que permite a 

efetuação de uma abordagem tanto social, quanto política de ações que envolvem o OT 

como pode entendido na seguinte citação: 

 
caracterización del ambiente social: se refiere a los valores sociales, 
económicos y políticos del territorio que corresponden a la “tradición” 

del lugar, referenciados por Gullestrup (2009) y Stead & Nadin (2009); 

[…]caracterización del ambiente de planificación: se refiere a la 
estructura y madurez organizacional e institucional del sistema; 

identificación de los elementos de planificación: se refiere a los 

instrumentos físicos de planificación como planes y productos, y cómo  

estos últimos fueron influenciados por los demás ambientes, el social y 
el de planificación (Knieling & Othengrafen, (2009b). 

 

Stead; Nadin (2009, p. 284) acreditam que culturas de ordenamento territorial vão 

ser formadas pelo conjunto interdependente dos valores sociais, econômicos e políticos, 

de normas, regras e leis que evoluem cotidianamente devido a influências tanto internas, 

como externas. Esse conjunto interdependente é denominado de “tradição”, palavra 

apropriada na designação do enraizamento das condições históricas de determinado local, 

uma vez que as características das culturas de ordenamento territorial diferenciadas se 

fazem reflexo de tempos diferenciados, visto que as ações de OT são historicamente 

pautadas e construídas em experiências sociais locais, como defende Fürst (2009). 

Entretanto não se deve anular os aspectos exógenos no que cerne a construção de um dado 

território, e sim entender que a cultura não é variável independente, mas sim adaptada e 

influenciada frente as mudanças ocorridas tanto dentro como fora dos Estados-nação. 

No que tange a comparação de métodos analises de OT, é possível notar a ausência 

de padrões teóricos e metodológicos, o que faz com que haja uma dificuldade no que 

tange a pesquisas comparativas de culturas de ordenamento territorial, assim se 

apresentando como campo fértil e desafiador aos estudos que abordam as particularidades 

dos territórios e de seus elementos basilares: cultura, território, sociedade e Estado.  

            Os mais variados países, em suas diferentes matrizes formadoras da sociedade, 

detiveram-se em aderir a uma política de ordenamento do território, na qual 

vislumbravam adoção de métodos e formas que melhor contribuíssem para um 

desenvolvimento de forma integralizada e sistemática do seu território. Ressalta-se que 

embora se tenha identificado vários tipos de OT, em cada país este se deu de forma 

diferenciada, onde a importância atribuída ao interesse público, à justiça social, à 

competitividade ou à sustentabilidade ambiental, o respeito pela legalidade, a atitude face 

à intervenção do Estado ou o grau de confiança nas entidades públicas, são exemplos que 

vão permitir que haja um reconhecimento da existência de culturas de ordenamento do 

território distintas em diferentes países. (FERRÃO, 2011, p. 11)  
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E no sentido de podermos colaborar com essas novas tendências nos estudos de 

culturas de OT de acordo com metodologia ora exposta de Kneling; Othengrafen (2009b), 

partimos para uma breve analise empírica, objeto de estudo dessa pesquisa, que é buscar 

compreender a dimensão da capacidade de planejamento da região do Alto Oeste 

Potiguar, estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

2 Uma análise da capacidade de planejamento e desenvolvimento do RN e da região 

Alto Oeste  

 

           No pensar em fazer uma análise da capacidade de planejamento da região Alto 

Oeste, faz-se necessário uma breve discussão acerca de algumas características que se 

fazem indispensáveis para seu entendimento: quais municípios constituem essa região e 

como se deu a formação desta frente ao contexto de territorialização de estado do Rio 

Grande do Norte? 

          Ao longo da sua história, a sociedade norte rio-grandense, no que tange ao processo 

de ocupação, construção e reorganização do território, foram se firmando afincos de 

diferenciações de natureza social nos mais diversos lugares, surgindo delimitações em 

sua projeção frente ao espaço, o que significa a formação e surgimento das regiões. 

Localizada no extremo sudoeste do estado, que compreende uma área equivalente 

5.259,865 km², ou 9,96% da área territorial do estado do RN, a região do Alto Oeste 

potiguar, particular por sua característica distância dos demais centros urbanos de médio 

e grande porte do estado, tem ainda dois ecossistemas distintos, o de floresta de serras e 

o de caatinga, identificados como áreas serranas e de sertão. 

             Sua localização vai atribui-lhe, ainda, limites ao norte com a chapada do Apodi, 

ao oeste com o estado do Ceará e ao sul com o estado da Paraíba. Está dividida em 36 

municípios, com ênfase e destaque para a cidade Pau dos Ferros, a qual assume um papel 

de centro regional devido a gama de serviços ofertados para os demais municípios, como: 

clinicas especializadas, um forte comercio, instituições de ensino públicas e particulares 

nos mais variados níveis, além de contar também com determinada quantidade de bancos 

e de uma série de outros serviços não menos importantes como estes citados. 

             No que tange a ocupação da área que viria dar origem a esta região, esse esteve 

ligado ao processo de interiorização da então colonização portuguesa pela capitania do 

Rio Grande, em que dava ênfase à pecuária, atividade que fundara a estrutura 

socioeconômica do sertão potiguar. O primeiro município a ser instituído nessa região foi 

o de Portalegre, no século XVII, onde Cascudo (1995, p. 329) vem dizer que sua criação 

“pertence ao ciclo do gado no séc. XVII, consequência do avanço dos currais pelas 

várzeas do Apodi e posse dos sesmeiros do Jaguaribe e da Bahia, situando fazenda e 

guerreando os indígenas.” 

              Com o passar dos anos o território do então município de Portalegre, detentor de 

quase toda a área que correspondia atualmente ao Alto Oeste, foi sofrendo uma 

fragmentação que veio dar início a fundação dos municípios que hoje constituem a 

referida região, processo esse que teve começo ainda na primeira metade do século XX, 

quando apenas o município de Alexandria foi fundado. Porém, já no ano de 1950, o Alto 

Oeste já estava composto por sete municípios e, seguindo a tendência estadual no mesmo 

ano fora criado mais quatro e na década de 1960 essa divisão territorial se intensificou 

com a criação de mais vinte e dois, o que representaria 61% do total existente, que é de 

trinta e seis. Após esse momento houve uma desaceleração e só vieram a surgir novos 

municípios nos anos de 1992 e 1993. 
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               Atualmente a região é formada  pelos municípios de: Água Nova, Alexandria, 

Almino Afonso, Antônio Martins, Coronel João Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, 

Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, Janduís, João Dias, José da Penha, Lucrécia, Luiz 

Gomes, Major Sales, Marcelino Vieira, Martins, Messias Targino, Olho D´Água dos 

Borges, Paraná, Patu, Pau dos Ferros, Pilões, Portalegre, Rafael Fernandes, Rafael 

Godeiro, Riacho da Cruz, Riacho de Santana, São Francisco do Oeste, São Miguel, 

Serrinha dos Pintos, Taboleiro Grande, Tenente Ananias, Umarizal, Venha Ver e Viçosa, 

como pode ser visto na (figura 01). (SEPLAN, 2010). 

 

Figura 01: Localização da região Alto Oeste e seus municípios -RN. 

 
 

             A citada região apresenta como características e potencialidades uma vasta 

capacidade de recursos hídricos com destaque e ênfase para bacia do rio Apodi-Mossoró 

que perpassa por uma grande quantidade de municípios e que serve de subsídio para o 

abastecimento de sua população; no relevo destaca-se por suas formações de vales, serras 

como as de  Portalegre, Martins, São Miguel e formação de  lajedos, apresenta uma boa 

qualidade de solos propícios para o desenvolvimento da agricultura e entre outras; se faz 

presente um leque de  instituições de ensino superior como UERN, IFRN e UFERSA; 

instituições e profissionais de assistência técnica agropecuária.  

A região também conta com organizações da sociedade civil: conselhos, 

associações urbanas e rurais, sindicatos de trabalhadores rurais, grupo de jovens e idosos; 

meios de comunicação, principalmente rádios comunitárias; manifestações culturais e 

cultura de artesanato diversificada. 

            Fazem parte dos segmentos dinâmicos da economia regional: o turismo (serrano, 

religioso, ecoturismo); agropecuária (culturas alimentares, arroz, feijão, fava e milho, 

suinocultura, cajucultura, caprinocultura, apicultura); indústria de beneficiamento 

(agroindústria: castanhas de caju e doces, torrefação, mel de abelha, confecções, 

carrocerias para caminhão); mineral (gema água marinha) e comercial no caso varejista. 
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Perante suas características territorial e econômicas, assim como para as demais 

regiões torna-se necessário um planejamento que tenha em foco diminuir as 

desigualdades, a fim de proporcionar o desenvolvimento destes municípios frente as 

diferenciações inerentes de cada um. Nessa perspectiva de planejamento Barbosa (2015, 

p. 01) vem nos falar que:  

 
No Estado do Rio Grande do Norte o Governo tem utilizado o 

planejamento como importante estratégia de ação política desde os anos 

de 1960, quando Aluízio Alves, eleito Governador publicou o Decreto 
N. 3.804 de 01 de fevereiro de 1961, por meio do qual foi criado o 

Conselho de Desenvolvimento Econômico – CED. Através desse 

conselho foi elaborado o primeiro Plano de Desenvolvimento 
Econômico e Social do Rio Grande do Norte (1961-1965) com 

assessoria da Comissão Econômica para a América. 

 

               Porém, apesar do foco na importância do planejamento desde a década de 1960, 

como afirma Barbosa (2015), essas ações não foram constantes no decorrer dos anos 

vivenciados, fazendo com que a região conquistasse um plano consolidado de 

desenvolvimento para seu território apenas nos anos 2000, que fora o Plano de 

Desenvolvimento Sustentável da Região do Alto Oeste, porém não posto em prática todas 

as ações firmadas para o futuro. 

Apesar disso, é o único documento oficial que insere de fato a região do Alto 

Oeste como um todo na esfera do planejamento sistemático, formulado com os princípios 

da participação popular, sendo importante elemento para os estudos da região e o que de 

fato sua sociedade pensa sobre si e o que deseja alcançar. 

O plano se encontra dividido em três volumes, em que o primeiro vai estar 

relacionado com participação da sociedade, o segundo ao diagnóstico e o terceiro as 

estratégias as serem traçadas para a redução das desigualdades regionais dentro do RN. 

Este é um plano de medidas que abrangeria as mais variadas dimensões como: ambiental, 

econômica, sociocultural, científico-tecnológica e dimensão político-institucional. O 

plano tem como principais propostas: a valorização da agricultura familiar, uma 

ampliação de políticas públicas, ampliação dos programas governamentais da 

transferência de renda, valorização de políticas públicas de corte territorial e de apoio ao 

desenvolvimento regional e local, ampliação do turismo no RN, emergência de novas 

instituições voltadas para o planejamento participativo e para promoção de iniciativas de 

desenvolvimento local. 

            Tais medidas viriam sanar as precariedades existentes nessa região, 

diagnosticadas  no referido plano como sendo: precário sistema de captação e 

armazenamento de água, poluição e má qualidade das águas, baixo e inapropriado padrão 

tecnológico empregado nas atividades econômicas, precária ou inexistente assistência 

técnica agropecuária, infraestrutura deficiente na agricultura e na pecuária, dificuldade na 

comercialização de produtos e feiras desorganizadas, infraestrutura territorial deficiente 

(estrada, telefonia e energia, fragilidade das organizações sociais, não regularização das 

terras, desemprego, baixo nível de escolaridade, sistema de saneamento básico) e 

saneamento básico (distribuição da água, esgoto e lixo), além da baixa qualificação e 

capacitação profissional, incluído o servidor público. (Governo do Estado do RN, 2006) 

            A execução e a prática dessas medidas viriam saciar os anseios da população 

destes 36 municípios, haja vista que seus relatos da população nas oficinas municipais, 

que tiveram como objetivo de garantir a participação dos diferentes atores sociais da 

comunidade como ponto inicial para o planejamento do processo participativo, em função 

de um desenvolvimento sustentável, onde trabalharia através da perspectiva de cinco 
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Dimensões, entre elas a Econômica, Sociocultural, Científico-Tecnológica, Ambiental e 

a Político-Institucional. Tal ação coaduna-se com os preceitos teóricos de culturas de 

ordenamento territorial, que visam compreender quais são os elementos do local 

importantes para o planejamento do processo de ordenação do território. 

 Novamente tratando, faz-se a ressalva de que este plano fora muito bem elaborado, 

porém não veio a ser colocado em pratica pelo último governo estadual, o que se faz 

necessário que se pleiteie sua revisão com o intuito de atualizá-lo e aplicá-lo, haja vista 

que muitos planos e projetos de planejamento muitas vezes são engavetados por não haver 

vontade política, assim como pelas mudanças de grupos políticos nas gestões públicas. 

             Nessa realidade de mudança de grupo político pela qual o estado do RN passou 

em sua última eleição, ocorreu a elaboração de um outro projeto, também importante para 

o planejamento no estado, que foi o RN Sustentável, elaborado pelo governo de Rosalba 

Ciarlini (2011-2014). O referido plano de caráter multisetorial elaborou propostas de 

ações de desenvolvimento do território para todas as região mais para o Estado e contou 

com investimento total de US$ 540 milhões (empréstimo do Banco Mundial) e execução 

prevista para 7 anos em duas etapas distintas. A 1º etapa será de um valor total de US$ 

360 milhões com execução em 5 anos e a 2ª etapa um valor de US$ 180 milhões e que 

será executada e realizada em 2 anos. Na visão do projeto o objetivo é apoiar o governo 

do estado nas ações estratégicas voltadas ao desenvolvimento integrado – econômico, 

social e humano; assim como nas ações voltadas a modernização da gestão. (Governo do 

Estado do RN, 2011.) 

             No referido projeto se propusera a promoção da inclusão produtiva através do 

fortalecimento das cadeias e arranjos produtivos, com foco no acesso aos mercados; a 

promoção, ampliação e melhoria na infraestrutura socioeconômica e um fortalecimento 

da governança; proporcionar melhoria na qualidade da atenção à saúde, com ênfase na 

rede de atenção materno infantil; rede de atenção oncológica; e rede de atenção às 

urgências e emergências; melhorar também  a qualidade do ensino com foco no resultado, 

aprendizagem e desenvolvimento regional; e poder recuperar a então capacidade de 

planejamento e gestão das políticas, programas e projetos de desenvolvimento realizados 

pelo Estado. 

             Em síntese, a análise de ambos os projetos dá o entendimento de que as medidas 

adotas por eles na prática causariam uma reordenação da Região o que levaria a essa ter 

um impulso significativo em termos de desenvolvimento a partir de um OT planejado e 

desconcentrado territorialmente. No entanto, ambos o RN Sustentável conta com longo 

prazo de execução, o que possibilita uma nova problemática de mudança de gestão de 

governo, ocorrida em 2015, o que deixa em suspenso as aferições de a atual gestão pública 

fará as ações previstas no programa vinculadas ao empréstimo milionário realizado com 

o Banco Mundial. 

Pode-se dizer que o atual modelo de planejamento de nosso país, 

consequentemente dos estados e municípios, e a grande responsabilidade que os estados 

e a nação têm de fomentar e efetivar políticas de desenvolvimento territorial, já que hoje 

pouca é a capacidade de planejamento regional partindo da iniciativa de municípios que 

tem realidades territoriais similares, como é o caso da região do Alto Oeste de nosso 

estado.  

 

3 Municípios do Alto Oeste potiguar e sua capacidade de planejamento 

 

No que tange a análise da capacidade de planejamento, ao partirmos da escala 

regional para o local, mais precisamente para o município, em uma amostragem de 25 

municípios (Tabela 1) dos 36 que formam a região Alto Oeste, representando uma 
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porcentagem de 69,44%, fora realizada uma pesquisa na sede administrativa dos 

municípios os quais parte dos alunos do curso de graduação em Geografia da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), do campus Avançado 

Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) colaboraram na angariação de 

dados. 

 

Tabela I: Lista com os municípios submetidos a pesquisa  

CIDADES  POULAÇÃO PRESENÇA 

OU NÃO DE 

SECRETARIAS 

Água Nova 2.980 Não existe 

Alexandria 13.507 Não existe 

Coronel João Pessoa 4.772 Não existe 

Doutor Severiano 6.492 Não existe 

Encanto 5.231 Não existe 

Francisco Dantas 2.874 Não existe 

José da Penha 5.868 Não existe 

Luiz Gomes 9.610 Não existe 

Major Sales 3.536 Não existe 

Marcelino Vieira 8.265 Não existe 

Martins 8.218 Existe secretaria  

Paraná 3.952 Não existe 

Pau dos Ferros 27.745 Existe secretaria 

Pilões 3.453 Não existe 

Portalegre 7.320 Não existe 

Rafael Fernandes 4.692 Não existe 

Riacho da Cruz 3.165 Não existe 

Riacho de Santana 1.710 Não existe 

São Francisco do Oeste 3.784 Não existe 

São Miguel 22.157 Não existe 

Serrinha dos Pintos 4.540 Não existe 

Taboleiro Grande 2.317 Não existe 

Tenente Ananias 9.883 Não existe 

Venha-Ver 3.821 Não existe 

Viçosa 1.618 Não existe 

Fonte: Senso, IBGE (2010) 

 

Tal pesquisa teve objetivo de informar quais desses municípios continham 

secretaria de planejamento ou de desenvolvimento urbano, territorial e similares como 

forma de mensurar a importância do planejamento dada nas prefeituras desses municípios 

do Alto Oeste. 

Visto que as secretarias de planejamento e de desenvolvimento urbano ou 

similares tem como principal objetivo de atuação a formulação e execução de políticas 

públicas de desenvolvimento econômico e planejamento urbano e territorial de seus 

municípios, e suas principais funções voltam-se para a formulação e execução de planos, 

projetos e programas em conjunto com órgãos e entidades do governo e organismos 

privados e públicos, tendo esta como diretrizes e metas proporcionar a construção de um 

espaço que seja favorável à atração de investimentos que venham garantir novas e manter 

atividades de cunho social, econômico e ambiental que já existem, fomentando o 
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embasamento das cadeias produtivas no âmbito local e que incentivem ações no meio 

cientifico e tecnológico, coordenando e mobilizando ações de planejamento estratégico 

participativo direcionado a estabelecer parâmetros sincronizados com os conceitos de 

qualidade  tanto urbana quanto ambiental. 

          E para que tais objetivos possam a vir ser realizados, as secretarias devem atuar 

como um agente facilitador entre poder público e os empreendimentos, formulando e 

ajudando na aplicabilidade de planos que visem atrair investimos na busca da criação de 

oportunidades na geração de trabalho e renda, vindo a ocasionar uma diversificação da 

sua estrutura econômica, agregando-se valores aos produtos e serviços local, como 

preconizam os pressupostos teóricos do planejamento e ordenamento territorial, que 

visam a criação e desconcentração de oportunidades no território, esse tido como 

importante elemento estratégico no pensar macro das ações públicas. 

Assim, o planejamento dentro da gestão pública trabalha na busca da integração 

do território em suas dimensões, impactando no espaço urbano e rural municipal a 

possibilidade de contribuir para um ambiente inovador e atrativo aos negócios e a 

sociedade local. Visa, ainda, a elaboração de estratégias para o desenvolvimento 

sustentável mais eficiente e eficaz do território, proporcionando melhor qualidade de vida 

da população. 

            Com a coleta das informações foi possível identificar que apenas 8% dos 

municípios listados se faz presente em sua estrutura administrativa secretarias de 

desenvolvimento ou planejamento e que trabalham contribuindo no desenvolvimento do 

mesmo e diante disto podemos ver o quanto é precária a capacidade de se organizar e se 

planejar esses municípios, o que propicia para um não desenvolvimento na região quando 

pensado na escala regional. 

 Alia-se a esse fato a ausência de autonomia financeira de muitos desses 

municípios, grande parte dependentes unicamente da fonte de renda do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM), bem como a falta da cultura dos consórcios entre 

prefeituras, com o intuito de resolverem problemas que lhe são comuns. Esses elementos 

sem dúvidas fazem com que a noção de planejamento, enquanto um dos elementos 

principais para ações de ordenamento territorial sejam traçadas como preconizam seus 

atuais postulados teóricos perfazem com que o OT ainda não seja a prática utilizada nas 

gestões públicas brasileiras de modo consciente e efetivo. 

 

4 Considerações finais 

 

O estudo da capacidade de planejamento dos municípios, tendo como base a 

região Alto Oeste do RN, permitiu construirmos uma análise de projetos que possibilitam 

ou não o desenvolvimento dos 36 municípios que constituem essa região, bem como 

visualizar como estes estão preparados ou não para o planejamento nas gestões 

municipais.  

Na pesquisa foi destacado a importância do ordenamento do territorial enquanto 

entendido como fator preponderante para desenvolvimento do território. Fica também 

destacado neste trabalho que não existe uma ligação direta entre os municípios que 

constituem essa região, o que dificulta ainda mais o desenvolvimento simultâneo desses. 

Outro fato importante a ressaltar é com relação a quantidade de planos e projetos 

destina a essa região em que se limita em apenas dois, fator condicionante para que seja 

pensada ações e medidas em projetos futuros para atender as necessidades desses 

municípios      

              Contudo, destacamos que a capacidade de planejamento da região em estudo se 

encontra em níveis baixíssimos, o que justifica a necessidade de ser pensada medidas que 
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venham a viabilizar o desenvolvimento desta, aferindo suas especificidades e valorizando 

seu potencial.  
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CULTURAS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ALTO OESTE 

POTIGUAR, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CARACTERIZAÇÃO 

DOS ARTEFATOS DE PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
Jose Antônio da Silva Filho1; Larissa da Silva Ferreira Alves2 

   

Resumo: Acreditando na importância desse estudo para entender as disparidades sociais 

e estruturais presentes no estado do Rio Grande do Norte, bem como ficar a par das 

ações futuras que ambicionam o desenvolvimento econômico e o bem estar social da 

população, este artigo tem por finalidade fazer uma reflexão acerca de como o território 

regional do Alto Oeste Potiguar, estado do Rio Grande do Norte, vem sendo ordenado 

pelos seus governantes com intuito de desenvolve-la econômico e socialmente. Para tal 

intento tivemos por base a análise dos planos de desenvolvimentos elaborados para o 

estado e para a região, como  o primeiro Plano de Desenvolvimento Econômico e Social 

do Rio Grande do Norte, o Plano de Desenvolvimento do Alto Oeste Potiguar e o atual 

Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte (RN 

Sustentável). Com referencial teórico, pautou-se em estudiosos como Costa (2005), 

Moraes (2005) e Becker (2008), além de outros estudiosos que tem como temática de 

estudos o Ordenamento Territorial, teceremos algumas considerações acerca das ações 

que visavam ordenar o território e das culturas de ordenamento territorial presentes no 

território potiguar. Dentre outros resultados, acredita-se que durante muito tempo 

prevaleceu no estado do Rio Grande do Norte políticas públicas setoriais, não 

integradas, que acabaram por proporcionar o desenvolvimento desigual do território 

potiguar. 
  
Palavras-chave: Ordenamento territorial, culturas de ordenamento territorial, alto oeste 

potiguar, artefatos de planejamento. 

 

 

1 Introdução 

 

A preocupação do Estado, assim como dos seus entes federados, em organizar seu 

território não é algo que surgiu a pouco tempo, é uma questão que a muito tempo orbita 

a administração pública, mas que desde o fim do século XX e início do XXI tem 

ganhado maior notoriedade tanto no meio acadêmico, quanto no pensar dos gestores 

públicos. 

As concepções do ordenamento territorial têm ganhado relevo no panorama de 

desenvolvimento não só nacional como regional e local, como um instrumento essencial 

no pensar o território como palco das ações políticas e sociais. No OT estão presente 

uma multiplicidade de atores e fatores, internos e externos, envolvidos que dão origem a 

diversos “sistemas e culturas de ordenamento territorial”, cada qual com suas 

especificidades.  

A ação de planejar e seus consecutivos planos estão carregados de características 

especificas dos locais nos quais se especializam. Nestes termos a caracterização desses 

artefatos de planejamento, também interpretados como os planos, projetos e demais 

documentos de ações públicas que traçam diretrizes específicas de OT, nos permite 
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identificar e entender como os valores culturais, tradições, atitudes e hábitos 

condicionam as ações que tem como propósito ordenar o território. 

 

      

2 O que é ordenamento territorial 

 

Ao nos propormos discutir Ordenamento Territorial, devemos primeiramente 

considerar o Território em sua concepção clássica em geopolítica; entendido como base 

territorial apropriada historicamente por uma dominação política institucionalizada, 

local de exercício de um poder soberano exercido pelo Estado. “O Território é, assim, 

qualificado pelo domínio político de uma porção da superfície terrestre.” (MORAES, 

2003, p. 43). É no território que está presente as potencialidades naturais e sociais, que 

vão proporcionar o desenvolvimento de dada sociedade no qual habita, onde vão se 

desenrolar as ações necessárias à sua produção e reprodução, ou seja, é a base de toda a 

vida em sociedade. 

Ainda pautando-se nas ideias de Moraes (2003, p. 43), autor que discute a 

concepção de território pela perspectiva política, vem afirmar que  

 
o território é uma materialidade terrestre que abriga o patrimônio 

natural de um país, suas estruturas de produção e os espaços de 

reprodução da sociedade (lato senso). É nele que se alocam as fontes e 
os estoques de recursos naturais disponíveis para uma dada sociedade 

e também os recursos ambientais existentes. E é nele que se acumulam 

as formas espaciais criadas pela sociedade ao longo do tempo. Tais 
formas se agregam ao solo onde foram construídas, tornando – se 

estruturas territoriais, condições de produção e reprodução em cada 

conjuntura considerada (MORAES, 2003, P. 43). 

 

Dada a tamanha importância do território para o desenvolvimento de uma 

sociedade (fala-se aqui de desenvolvimento em seus diversos aspectos: econômicos, 

sociais, políticos, etc.), a sua gestão passa por uma visão macro do território, com vistas 

ao melhor uso do solo, na distribuição de oportunidades que garantam o 

desenvolvimento territorial integrado. Como forma de melhor gerir o território, melhor 

articular as políticas, o ordenamento territorial se mostra como um instrumento 

essencial, pois traz justamente essa visão macro do território.  

Nessa perspectiva, toma-se o entendimento de Costa (2003), quando afirma que 

 
ordenar o território é pensar e atuar no conjunto das forças que 

modelam atualmente o desenvolvimento do país, a partir de um olhar 

da União sobre o conjunto das regiões e lugares e de uma estratégia 

que vise, sobretudo, a coordenar as políticas territoriais setoriais e 
emprestar a elas uma necessária racionalidade técnica, no atual 

contexto do planejamento marcado pela dispersão (COSTA, 2003, P. 

58). 

 

Vejamos que ele não descarta as políticas setoriais, pelo contrário as coloca 

como integrante do ordenamento, porém políticas setoriais interligadas e não dispersas, 

de forma que proporcione coesão territorial. 

Estaba (1999) por sua vez contribui ao afirmar que OT é  

 
la sistematización del desarrollo en el espacio geográfico [..] estrategia hacia la 

modernidad y atada a la de la descentralización [...] refiere a aquellas acciones 
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del Estado concertadas y dirigidas a buscar una organización del uso de la 

tierra, con base en la redistribución de oportunidades de expansión y la 

detección de necesidades, potencialidades, limitaciones y ventajas comparativas 
y competitivas. [...] También implica la superación de contradicciones como 

explotación económica y preservación de la naturaleza, eficacia económica y 

calidad de la ordenación (ESTABA, 1999, p. 6) 

 

BECKER destaca que “a atribuição do governo federal, no tocante  ao OT, é a 

implementação de macroestratégias de ocupação e uso do espaço, instalação de 

equipamentos e infraestrutura, defesa da soberania e das fronteiras e ações especiais em 

áreas críticas e prioritárias”. Entretanto, o poder de articulação não pode ser tão 

concentrado, a divisão horizontal entre os estados e municípios deve prevalecer, com a 

finalidade de construir um inventário sobre as necessidades, recursos, potencialidades, 

limitações e vantagens competitivas e comparativas, e, conseguinte, melhor coordenar 

as políticas públicas, por meio da maior liberdade de iniciativa dos outros níveis de 

governo.  

O objetivo do OT é proporcionar o desenvolvimento social, econômico e 

ambiental de um território plano como um todo, corrigindo as desigualdades 

socioespaciais presentes entre as regiões e locais, a exclusão socioeconômica da 

população, proporcionar uma melhor articulação extra locais e, consequentemente, 

possibilitar não só uma melhoria material. 

 No âmbito do ordenamento territorial estão presentes as culturas de OT, as quais 

constituem-se de fatores internos e externos que influenciam diretamente na elaboração 

e formalização de planos de desenvolvimento territorial de determinado país, região, 

estado e local.   

 

3 Culturas de ordenamento territorial 

 

Ao longo da história o conceito de OT passou por mudanças de paradigmas e foi 

sobre a égide do paradigma Estruturalista e posteriormente no Pós-Estruturalista que ele 

ganha um sentido aberto e prospectivo de planejamento do território, trazendo a 

concepção de espaço culturalmente produzido; possuindo uma trialética de 

espacialidades: o espaço perceptivo (mental), o construído (social), e vivido (físico) a 

partir da perspectiva denominada de spatial planning. Sobre essa concepção, 

Allmendinger; Haughton (2008) informam que  

 
o ordenamento territorial, do ponto de vista do spatial plaaning, busca 

melhor integração política com processos de colaboração horizontais e 

verticais. [...]. “O ordenamento territorial consiste em uma reforma na 
gestão territorial, visando melhorar a integração de diferentes formas 

de atividades de desenvolvimento espacial” (Allmendinger & 

Haughton , 2008, p.04, tradução nossa) 

 

Partindo dessa visão contemporânea sobre ordenamento territorial, Alves (2014) 

enriquece o debate quando pondera que: 

  
A compreensão atual de ordenamento territorial (spatial planning) se 

volta à captação das peculiaridades, fundadas nas condutas culturais 

de cada região, localidade ou nação no qual é formulado. Nesta 

perspectiva o considerar qualquer estudo de ordenamento territorial 
implica, na atualidade, remeter às culturas de territórios (ALVES, 

2014   p. 69) 
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As reflexões e ações do OT estão condicionadas tanto a fatores internos, quanto 

externos. Tais fatores estão imbuídos de crenças, valores, instituições, comunidades e 

modos de aprendizagem, inerentes ao plano de OT. Cada Nação, Região ou local terá 

suas especificidades internas e a conjugação desses fatores internos dá origem a 

sistemas e culturas de ordenamento territoriais diversas e particulares, seguindo as 

formas sociais de existência.  

Stead; Nadin (2009, p. 284) colocam que "culturas de ordenamento territorial 

são formadas pelo conjunto interdependente e conexo de valores sociais, econômicos e 

político, normas, regras e leis, que evoluem cotidianamente devido a influências tanto 

internas, como externas". Assim, mostra-se que as culturas de OT não estão isentas de 

influências externas, face o contexto atual de globalização. 

Sobre esse debate, Ferrão (2011, p. 12) aconselha que “retiremos ensinamentos 

do que se verifica em outros países ou em outros domínios políticos, sem nos 

esquecermos do contexto particular em que as políticas de ordenamento do território se 

desenvolvam". Uma vez que apesar de certa convergência de fatores as especificidades 

permanecem. 

Reconhecendo a importância das análises de culturas de OT, Alves (2014, p. 70) 

afirma que  

 
 a análise de cultura de território adentra na esfera científica de OT, 

intentando compreender - identificar os elementos endógenos na 

formação de planos locais de ordenamento territorial. Neste sentido, 
nos estudos referentes às práticas de OT realizadas em determinados 

locais, regiões ou países, as identidades locais adquirem relevo, 

consistindo elemento que pode modificar, por completo, o planejado 
para o futuro de determinado território (ALVES ,2014, P. 70) 

 

Os estudos de culturas de OT são importantes para a identificação dos elementos 

endógenos que influenciarão na construção da política de ordenamento territorial. A 

partir da identificação desses fatores o plano das regiões, locais e países são elaborados. 

Tais estudos influenciam no objetivo desejado para a política de ordenamento territorial.  

 Para se empreender estudos de culturas de ordenamento territorial, faz-se 

necessário a utilização de metodologias que possibilitem uma maior reflexão sobre o 

contexto político, econômico, social e cultural de determinado país, região e/ou local. 

Partindo desse pressuposto utilizaremos neste trabalho o método teórico e conceitual de 

Knieling; Othengrafen (2009), descrito no tópico seguinte.   

 

4 Metodologias de análise de ot 

 

Como dito anteriormente, nas culturas de OT estão presentes particularidades 

que devem ser levadas em consideração ao se pensar em ações de ordenamento 

territorial. Não considerá-las pode levar políticas ao insucesso. Em um país como o 

nosso, de tamanho continental, que é rico em modos de pensar a sua organização, faz-se 

necessário um estudo de comparação entre essas formas. Alves (2013, p. 145) citando 

Faludi (2005) e Fürst (2009) pondera “La cultura de ordenamiento territorial se 

diferencia no sólo de un país a otro sino de una región a otra y de una localidad a otra, 

avalando la necesidad de estudios comparativos sobre la influencia de la cultura en las 

prácticas de planificación” 

Para se efetuar uma análise de culturas de OT Knieling; Othengrafen (2009b) 

apresentam um método teórico e conceitual que se baseia em: 
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 caracterización del ambiente social: se refiere a los valores 

sociales, económicos y políticos del territorio que 

corresponden a la “tradición” del lugar, referenciados por 

Gullestrup (2009) y Stead & Nadin (2009); 

 caracterización del ambiente de planificación: se refiere a la 
estructura y madurez organizacional e institucional del 

sistema; 

 identificación de los elementos de planificación: se refiere a 
los instrumentos físicos de planificación como planes y 

productos, y cómo  estos últimos fueron influenciados por los 

demás ambientes, el social y el de planificación (Knieling & 
Othengrafen, (2009b). 

 

Esse modelo permite efetuar uma abordagem social e política das ações que 

envolvem o OT. Nossos estudos serão aqui pautados nesse modelo metodológico, 

focando na identificação dos “elementos de planificación”, ou seja, nos artefatos de 

planejamento, que se remetem aos planos, projetos e demais instrumentos físicos que 

ordenam o território.  

 
5 Análise dos artefatos de planejamento e do OT do estado do RN 

 

A iniciativa de formular os ‘artefatos de planejamento’ ou planos de 

desenvolvimento de países, regiões ou estados não é algo novo, mas, atualmente, a ação 

de planejar o território com vistas ao uso racional do mesmo, e assim promover o 

desenvolvimento social e econômico, tem ganhado uma importância significativa.  

Ao nos depararmos com os planejamentos e as ações que visam ordenar o 

território norte-rio-grandense, encontramos alguns traços marcantes na sua elaboração 

como, por exemplo, a influência de paradigmas externos ao território, da realidade 

brasileira e a influência marcante de pressão político-eleitoral e partidária no 

desenvolvimento dos trabalhos de elaboração dos planos. Toda essa influência tanto 

externa, quanto interna provocou o que Barbosa (2014) denomina de planejamento 

corporativo e seletivo. O interesse do capital externo e de particulares se sobrepuseram 

ao da população, a qual deveria ser a beneficiária máxima do planejamento estatal. 

No que diz respeito a essa esfera no estado do RN, o primeiro plano de 

desenvolvimento econômico e social do estado data de 1960, implantado pelo então 

governador do estado Aluízio Alves. O referido plano tinha como objetivo a 

modernização do território mediante industrialização do estado, e para tal seria 

necessário dotar o RN de uma infraestrutura racional. Por meio de consulta a uma 

mensagem anual do governador norte-rio-grandense, Aluízio Alves – publicada em 01 

de junho de 1962 – Barbosa (2015, p. 134-135) cita alguns objetivos do primeiro plano 

de desenvolvimento econômico e social do território potiguar. Seriam eles: 


 Organização do Plano de Eletrificação do Rio Grande do 

Norte;  

 Organização do Plano Rodoviário para integrar  todas as 

regiões e estados vizinhos;  
 Criação e organização da Companhia e Distribuidora de 

Serviços Elétricos – COSERN;  

 Criação e organização da Companhia de Telefones de Natal;  
 Criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social 

com a finalidade de atender ao fomento das atividades 
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diretamente relacionadas com o desenvolvimento econômico 

e social do Estado. (BARBOSA, 2015, P. 134-135)  

 

Percebe-se claramente o intuito de dotar o estado com infraestrutura capaz de 

suprir as necessidades das indústrias que viessem a se instalar no estado. Pautava-se 

principalmente nas grandes obras de transportes, energia e comunicação. Essas ações 

estavam muito mais em consonância com um crescimento econômico da região do que 

um desenvolvimento social, aliás, o tocante a parte social esteve sempre em segundo 

plano. As ações que visavam ordenar o território potiguar eram voltadas a garantir a 

construção de infraestruturas, que beneficiassem, sobretudo, a circulação de 

mercadorias deixando à margem as demandas da população. 

 O plano foi imposto de “cima para baixo”, ou seja, partindo do planejamento e 

ação conduzidos pelo alto escalão da administração pública, sem levar em conta as 

potencialidades socioeconômicas originais do local. Pouca importância, ou até 

nenhuma, foi dada aos valores culturais, tradições, atitudes e hábitos da comunidade 

civil  

É importante salientar que desenvolvimento econômico tem conotação diferente 

de crescimento econômico. Segundo Siedenberg (2006), crescimento econômico 

corresponde a um processo de mudanças de cunho notadamente quantitativo, significa 

aumento em proporção, volume e quantidade. Já desenvolvimento econômico, conforme 

Vasconcelos (2000), tem um sentido mais qualitativo, uma vez que inclui mudanças na 

composição do produto e na distribuição dos recursos nos diferentes secções da 

economia com o objetivo de melhorar os indicadores bem-estar econômico e social.  

Partindo da concepção desses dois teóricos, o que se presenciou no estado do 

Rio Grande do Norte é um crescimento econômico, inegável, porém não ocorreu um 

desenvolvimento econômico e social que beneficiasse a todos, sem ocorrência de 

grandes transformações sociais e econômicas no estado.  

Como já salientado anteriormente, na elaboração dos planejamentos territoriais 

do Rio Grande do Norte a influência externa foi marcante. Como exemplo dessa 

influência podemos citar a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL), a qual surgia como uma coordenadora das ações de planejamento para a 

industrialização dos países da América Latina e do Caribe. Conforme Barbosa (2015, p. 

143) evidencia: 

 
A comissão era portadora de alternativas para solucionar os problemas 
de crescimento econômico e subdesenvolvimento nos países da 

América Latina por meio de um receituário de recomendações, as 

quais deveriam contribuir para readequar as suas economias à 
promoção e intensificação do processo de industrialização. 

(BARBOSA, 2015, P. 143) 

 

Dessa forma, os países que tivessem a ajuda dessa comissão teria que seguir uma 

receita de como efetuar seu plano de desenvolvimento e, assim, seguiriam paradigmas e 

orientações externas ao território. No estilo de planejamento de cima para baixo, a 

participação da população atingida fora inexistente e caracterizado pela presença 

máxima do Estado na formulação e execução do plano. Ainda, a participação da 

CEPAL no planejamento do território potiguar esteve na formação de técnicos para 

atuarem junto às instituições de planejamento. 

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) também se 

constitui como um exemplo da influência externa. Apesar de ser um órgão brasileiro, 

ela foi pensada com base no exemplo de uma subsidiária norte-americana de energia 
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elétrica do governo. Assim, como não poderia ser diferente, o jeito americano de 

planejar foi incorporado a superintendência. 

   Ainda sobre a influência externa, Barbosa (2015) em seu artigo “Tecnoesfera e 

psicoesfera do planejamento corporativo seletivo no Rio Grande do Norte, Brasil”, 

destaca a criação da comissão mista entre Brasil e Estados Unidos, onde caberia ao 

governo brasileiro continuar exportando minério de ferro para os EUA, em troca de 

financiamento através do BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento) e do Export-Import Bank, que seria usado para obras de energia e 

transporte. A autora continua sua explanação dizendo que as instituições externas 

passavam a ditar onde os recursos brasileiros deveriam ser aplicados. 

Como visto, a influência externa no planejamento do estado do Rio Grande do 

Norte é notória. O modelo estadunidense de se pensar o ordenamento territorial esteve 

presente em todos os momentos do planejamento estatal potiguar, configurando-se em 

uma tentativa de recriação do “sistema de ordenamento territorial” daquele país. Ação 

que não poderia se concretizar, uma vez que segundo Ferrão (2011) os sistemas de 

ordenamento do território são um espelho das condições políticas, institucionais e 

sociais prevalecentes em uma sociedade ao longo dos tempos.  

Nas ações que visaram ordenar o território norte-rio-grandense, podemos 

observar que os locais de onde seriam implantados as grandes obras de estruturação do 

território sempre estiveram em consonância com os interesses e objetivos do setor 

privado e das oligarquias estaduais, representando o modus operandi do Estado 

capitalista de direito. 

Durante esses anos de tentativas de planejar o futuro do território norte-

riograndense levou a configuração de um estado bastante esfacelado em relação a 

infraestrutura e locação industrial, onde algumas áreas possuem uma atividade industrial 

significativa e outras ficaram à parte do processo de modernização e industrialização do 

estado. Sobre essa seletividade presente no estado potiguar, Barbosa (2014, p. 2399) 

defende que 
 

as ações do Estado norte-rio-grandense através da importação de 
paradigmas externos ao seu território convergiu para a criação de um 

planejamento corporativo seletivo, que tem como referência um 

“território plataforma”, priorizando o uso seletivo do território em 

detrimento ao uso de todos. (BARBOSA, 2014, P.2399). 

 

Como consequência, os benefícios que o planejamento do território pensado e 

executado para o “bem-estar social e econômico”, que deveria ser para todos, ficaram à 

disposição de uma minoria. Se por um lado esse “planejamento corporativo e seletivo” 

contribuiu de alguma forma para a modernização do estado, por outro contribuiu mais 

ainda para aumentar as desigualdades dentro do próprio estado; com o fortalecimento de 

áreas mais desenvolvidas do que as outras. 

Porém, apesar do foco na importância do planejamento desde a década de 1960, 

como afirma Barbosa (2015), essas ações não foram constantes no decorrer dos anos 

vivenciados na gestão de governo do RN, fazendo com que esse planejamento fosse 

retomado apenas no final da década de 1990, e nos anos 2000 a partir dos Planos de 

Desenvolvimento Sustentável disponíveis para cada território regional do RN. 

No que diz respeito a Região do Alto Oeste, foco desse estudo, o Plano de 

Desenvolvimento Sustentável da Região do Alto Oeste foi construído nos anos 2000, se 

consolidando um importante plano de desenvolvimento para seu território, porém não 

posto em prática todas as ações firmadas para o futuro. 
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Apesar disso, é o único documento oficial que insere de fato a região do Alto 

Oeste como um todo na esfera do planejamento sistemático, formulado com os 

princípios da participação popular, sendo importante elemento para os estudos da região 

e o que de fato sua sociedade pensa sobre si e o que deseja alcançar. 

E no sentido de contribuir para a compreensão dos artefatos de planejamento 

dessa região, debruçar-nos-emos em compreender um pouco a essência do plano e sua 

ainda atual importância para a região. 

 

5.1 Análise do Plano de Desenvolvimento do Alto Oeste Potiguar 
 

O presente plano foi pensado e formulado no ano de 2006, pelo Instituto Inter- 

americano de Cooperação para Agricultura e pela Secretaria de Estado do Planejamento 

e das Finanças do Rio Grande do Norte, em parceria com diversos órgãos 

governamentais que atuam no estado, além da participação da sociedade civil por meio 

de oficinas temáticas. 

Tais oficinas temáticas representam a participação da população na elaboração 

dos planos. É por meio dessas oficinas que a sociedade expõe seus anseios, 

necessidades, valores, crenças, enfim, é por meio delas que a sociedade imprime seu 

jeito de pensar e ser nos planos. A participação popular é uma forma que comprova que 

esses valores culturais estão impressos nesses planos, já que o planejamento de suas 

ações prioritárias refletem a necessidade social. A realização dessas oficinas temáticas 

demostra que o plano de desenvolvimento do Rio Grande do Norte foi elaborado em 

acordo com as concepções de culturas de ordenamento do território, em que a 

participação da população é indispensável para elaboração de ações e estratégias 

consistentes que visem ao bem estar social e ao desenvolvimento econômico.   

O recorrente plano, como único artefato de planejamento efetivo da região do 

Alto Oeste potiguar, constitui um instrumento de análise e reflexão sobre as ações que 

têm como objetivo a melhor gestão do território da região supracitada. 

Reconhecendo-se o nível de integração produtiva, comercial e financeira 

presente no contexto mundial e local da economia, assim como a forte influência do 

modo capitalista de produção nas ações dos Estado; o plano de desenvolvimento do 

Alto Oeste Potiguar foi pensado e formulado a partir de estudos presentes e tendenciais 

do panorama econômico mundial, nacional, regional e local que teriam rebatimentos no 

desenvolver do plano. 

No traçado desse panorama, o plano elenca algumas situações que merecem um 

olhar especial. Delineia um cenário mundial de lenta recuperação e retomada de 

crescimento da economia que vai influir – como não poderia deixar de ser, uma vez que 

as economias estão cada vez mais interligadas – diretamente no cenário econômico 

brasileiro. O plano nos evidenciava um crescimento econômico mundial entorno de 5% 

e um crescimento nacional entorno de 5% à 4,5%, mostrando um crescimento paralelo 

entre os dois. Enquanto o crescimento econômico do estado do Rio Grande do Norte 

mostrava-se acima do nacional e mundial com taxa em torno de 5,4%, mas não de 

forma tão destoante. 

No âmbito social, mundial, notava-se o maior esforço para a diminuição da 

exclusão social, embora que na América Latina se tenha verificado avanços lentos. No 

ambiente brasileiro se verificava pouca capacidade para reduzir a exclusão social, 

porém se presenciava uma situação de políticas públicas mais ativas. 

 Ressalta-se, ainda, a difusão desigual de novos padrões tecnológicos, tanto entre 

países, quanto dentro do próprio território brasileiro; o aumento no preço do petróleo o 

que despertou o interesse por buscar novas alternativas de combustíveis; duplicação da 
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principal via de ligação do Estado com o resto do NE oriental e do país, com conclusão 

prevista para 2007; a consciência ambiental estava em alta discussão no cenário do país, 

fazendo surgir legislações e políticas nacionais para o desenvolvimento sustentável e, 

por último, o movimento turístico mundial com destaque para o turismo cultural e 

ecológico, favorável ao Brasil e o estado do Rio Grande do Norte. 

 Com base nas intenções governamentais e nas tendências, aqui, já expostas, o 

plano de desenvolvimento do Alto Oeste Potiguar se organiza em dez eixos estratégicos 

para o qual são ações prioritárias para a região, são eles: 1 Ampliação da infra-estrutura 

e gestão integrada e descentralizada dos recursos hídricos; 2 conservação, preservação e 

uso sustentável dos recursos naturais; 3 consolidação das cadeias produtivas, das 

atividades industriais, comerciais, de serviços e do comércio varejista; 4 pluriatividade e 

agricultura familiar; 5 ampliação, recuperação e manutenção da infra-estrutura básica; 6 

elevação da educação e qualificação da população regional; 7 melhoria das condições 

sociais da população regional; 8 ciência, tecnologia e inovação adaptadas à realidade 

regional; 9 modernização, reestruturação, formação de recursos humanos e aumento da 

eficácia, da eficiência e da efetividade da gestão pública; 10 promoção e valorização do 

capital social e das redes institucionais responsáveis pela implementação de políticas 

pública. 

Dentre todos os eixos elencados, chamamos a atenção para os eixos 6, 7, 9 e 10; 

nos quais se percebe um tratamento especial com o campo social e do setor burocrático 

da administração pública, concatenando ações de melhorias sociais e de aprimoramento 

de gestão do território. Esse tratamento especial com o social, principalmente com a 

educação e na saúde, e com a administração, pautado numa gestão descentralizada e 

participativa, segue tendências globais de gestão do território, partindo do pressuposto 

que investimentos nessas áreas é crucial para o desenvolvimento qualitativo de uma 

nação – não só de uma região, estado ou local. 

Os eixos acima citados são detalhados, respectivamente, da seguinte forma: 
 

 Eixo 6: Visa expandir a educação e melhorar sua qualidade, em 

todos os níveis e modalidades do ensino, oferecendo a população da 

Região, uma sólida educação básica que sirva como fundamento tanto 

para continuar os estudos nos níveis mais elevados quanto para a 
formação profissional continuada; 

 Eixo 7: Melhorar as condições de vida da população, através de 

ações na área da saúde que visam a prevenção de doenças e melhorar 

a produção familiar; 

 Eixo 9:  este eixo deve articular um Programa de reestruturação 

e modernização das prefeituras e câmaras municipais com dois 

Projetos, voltados, respectivamente, para a reestruturação 

administrativa, a modernização das prefeituras municipais e a 

melhoria do desempenho das câmaras municipais;  

 Eixo 10: Este eixo reuni os Programas e Projetos para a 

organização e a participação da sociedade, de modo a garantir a 

implementação do Plano como um processo técnico e político, no qual 

as organizações do Estado e da sociedade civil participam de forma 
autônoma nas decisões, porém, convergem em torno das ações 

tendentes à promoção do desenvolvimento regional em bases 

sustentáveis. 

 

Ao analisarmos o que foi proposto e as estratégias pensadas para se conseguir tal 

fim, é notório o caráter prospectivo e descentralizador do plano, em acordo com o que 
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propõe os pressupostos conceituais do ordenamento territorial tema de reflexão deste 

trabalho. 

O Plano de Desenvolvimento do Alto Oeste Potiguar enumera, ainda, um 

conjunto de ações governamentais previstas, segundo o qual impactaria positivamente 

na economia estadual. As quais são destacadas: 

 
 Duplicação da BR 101 - previstos investimentos de cerca de 

R$ 250 milhões no âmbito do PPA do Governo Federal; 

 Novo Aeroporto (em Projeto), voltado para carga e situado no 

município de São Gonçalo, na região metropolitana de Natal; 

 Ampliação do Centro de Convenções (em execução) - que vai 

passar dos atuais 700 lugares para 2.000 lugares, a partir do 
final de 2005, permitindo a expansão do turismo de eventos; 

 Implantação de termoelétricas - a Termo Açu da 

PETROBRAS com 345 Mgw, com 40% das obras já 

realizadas e previsão para funcionar em 2008, e a 
complementação Industrial Avançado; 

 Construção do Sistema Adutor Serra de Santana - com 

extensão de 200 km e recursos da ordem de R$ 15,5 milhões 

da termoelétrica em Parnamirim, voltada para o Centro  

 do Governo Federal (previsto no PPA), devendo ser concluído 

até 2006; 

 Recuperação do Terminal Salineiro de Areia Branca - com R$ 

58 milhões previstos no PPA do Governo Federal e com 

horizonte de conclusão para 2007. (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2006). 
 

Percebesse claramente a intenção do estado em dotar o território, ou melhor, 

parte de seu território de infraestrutura necessária para seu desenvolvimento, pautando 

seus investimentos, notadamente, em grandes obras de transporte e energia com 

algumas de cunho social, a exemplo, a ampliação do centro de convenções, o que faz 

lembrar ainda as preocupações com grandes obras de Aluízio Alves ainda na década de 

1960. Porém, essas obras se concentram em Natal, capital do estado, e seu entorno e na 

região próxima a Mossoró, (obras essas que em nada ajudou no desenvolvimento do 

Alto Oeste Potiguar) o que vai ao encontro do que já foi debatido no item anterior deste 

trabalho – o caráter seletivo na gestão do território do estado do Rio Grande do Norte, 

que concentra ações em determinados territórios em detrimento de outros, sendo o 

próprio estado vetor de desigualdades territoriais.  

Enquanto uma parte do estado avança, em termos estruturais, outra, a maior 

parte, fica à espera de intervenções públicas, fazendo com que haja uma discrepância 

econômico-estrutural muito grande dentro do próprio território, exemplo local da 

reprodução das desigualdades territoriais vivenciadas tanto em nível nacional, quanto 

global. 

 Além dos planos que foram elaborados para cada região do RN, atualmente está 

em vigência um outro plano de desenvolvimento que abrange a região em questão, que 

é o Rio Grande do Norte Sustentável (RN Sustentável), importante artefato do 

planejamento e alvo de breve reflexão do próximo item do presente trabalho. 

 

5.2 Breves considerações acerca do Plano de Desenvolvimento Sustentável do 

Rio Grande do Norte (RN Sustentável) 
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Desde o segundo semestre de 2013, está em vigência no território potiguar o 

projeto integrado de desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Norte 

implementado por meio de empréstimos feito junto ao Banco Internacional para a 

Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD), o qual viria a suplementar, políticas 

públicas já em execução como, o Brasil sem Miséria – plano do governo federal – e o 

RN Mais Justo – programa do governo estadual. 

O plano tem por objetivo geral: 

 
[...] contribuir com os esforços do Governo do Estado para reverter o 

cenário de  baixo dinamismo socioeconômico do estado e apoiar ações 

de modernização da gestão do setor público para prestação de serviços 
de forma mais eficaz e eficiente, visando à melhoria da qualidade de 

vida da população potiguar. (RIOGRANDE DO NORTE, 2012). 

 

 Desta forma, visa dar sustentação as ações estratégicas do estado direcionadas 

para o desenvolvimento integrado do estado, juntando desenvolvimento econômico, 

social e humano. Tem como focos principais: a melhoria das condições de vida da 

população menos favorecidas das regiões deprimidas do estado, melhorar o acesso e a 

qualidade dos serviços essenciais (educação, saúde e segurança) e modernizar as formas 

de gestão do setor público. 

Para tal intento o plano é desenvolvido em três eixos a destacar:  

    
i. Investimentos socioeconômicos sustentáveis voltados à 

inclusão produtiva; 
ii. Melhoria dos serviços públicos, e 

iii. Governança pública. 

 

No eixo de investimentos socioeconômico, estão as ações estratégicas que 

tinham como objetivo fim a alocação de investimentos destinados à infraestruturas 

socioeconômicas (estradas, equipamentos turísticos, etc) e investimentos 

socioambientais e produtivos, com a finalidade de diminuir as desigualdades regionais.  

No eixo de melhoria dos serviços públicos, as intenções estão voltadas para a 

melhoria da qualidade da prestação de serviços de saúde, educação e segurança pública, 

com o intuito de proporcionar o acesso adequado a tais serviços nos locais prioritários 

do estado.  

Ainda sobre o eixo de serviços público, especificamente o setor de educação, 

notava-se a preocupação em integrar a educação à agenda de desenvolvimento regional 

e melhorar o desempenho das escolas e dos alunos.       

Para a gestão de segurança pública o plano foca no aprimoramento da gestão 

integrada entre a Secretaria de Segurança e Defesa Social com investimentos de apoio 

ao controle e monitoramento dos principais indicadores que contribuem para a gestão 

estadual de segurança. 

No terceiro eixo, o de governança do setor público, estão concentrados os 

esforços para modernização da gestão pública. Com o objetivo de proporcionar maior 

eficiência na prestação de serviços públicos. O fortalecimento da capacidade de 

planejamento, monitoramento, avaliação e elaboração de políticas serão apoiadas no 

âmbito deste eixo de atuação (RIOGRANDE DO NORTE, 2002). 

No tocante as ações voltadas diretamente para a região do Alto Oeste Potiguar, 

as iniciativas visam ao desenvolvimento dessa faixa ocidental do estado caracterizada 

ao longo da história como uma área carente de iniciativas que visassem ao seu 
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desenvolvimento econômico. Pretende-se superar o atraso da região em relação à oferta 

de serviços públicos e a penetração restrita da atividade econômica formal. 

A partir dessas observações é notório o caráter multisetorial dado ao Plano de 

Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte, com estratégias voltadas ao 

desenvolvimento regional integrado. Percebe-se, sobretudo que, ao contrário das 

tentativas anteriores de ordenar o território potiguar e do Plano do Alto Oeste Potiguar 

focados em grandes obras infaestruturais de transporte e energia que beneficiaram uma 

minoria da população e gerou o uso seletivo do solo rio-grandense, o RN Sustentável 

visa atender as demandas do território como um todo, em todas as frentes de atuação, 

com ações econômicas, sociais e ambientais que visam o desenvolvimento integrado do 

estado. 
 

6 Considerações finais 

  

 À guisa de conclusão, percebe-se que durante muito tempo prevaleceu no estado 

do Rio Grande do Norte políticas públicas setoriais, não integradas, que acabaram por 

proporcionar o desenvolvimento desigual do território potiguar e o uso seletivo e 

corporativista do mesmo. Tais ações tinham uma visão estratificada do estado e 

favoreceu, por muita das vezes, interesses particulares. Nota-se, ainda, a forte influência 

de paradigmas externos ao território e a pouca importância dada aos valores culturais, 

aos hábitos, costumes, instituições e ao pensamento da população local na elaboração do 

seu primeiro plano de desenvolvimento econômico e social. 

 Esse panorama verificado no ato de planejar do estado sofreu significativa 

mudança a partir de 2006 com a implantação do plano de Desenvolvimento do Alto 

Oeste Potiguar, no qual já se nota um caráter prospectivo e integrado das políticas 

públicas e maior participação da população na definição das ações e estratégias do 

governo para o desenvolvimento da região/estado. 

 O atual plano de desenvolvimento do estado, o RN sustentável, ainda dá os seus 

primeiros passos, uma vez que foi implementado em 2013. Porém as perspectivas 

futuras são boas dado ao seu caráter integrador e prospectivo, em consonância com as 

concepções do ordenamento territorial.    
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DA FORMAÇÃO ESPECÍFICA À FORMAÇÃO CONTINUADA - PERCURSOS 

FORMATIVOS DE DOCENTES DA SME – NATAL/RN 

 

Jamillis Keila1; Araceli Sobreira Benevides2 

 

RESUMO: O presente trabalho apresenta um levantamento sobre a situação atual da formação dos 

professores de Ensino Religioso vinculados ao sistema municipal de ensino de Natal/RN. O objetivo 

é dar conclusão às investigações sobre a formação dos professores dessa localidade iniciadas por 

Benevides e ampliadas por Pereira (2010), Leal (2011), Costa (2014), Silva (2014) e Damasceno 

(2015). Dados de Benevides (2011) indicam que a situação da formação do quadro de professores na 

rede pública de Natal estava em fase de mudanças graduais, para atender à necessidade de formação 

específica em Licenciatura em Ciências da Religião - área da formação inicial do docente do Ensino 

Religioso. Inicialmente, nos anos 2000-2009, o número maior de professores sem formação na área 

predominava, havendo uma frequência maior de agentes religiosos no ambiente escolar. Com o 

aumento de docentes formados pela UERN ingressando, via concurso, esse número está diminuindo. 

Desse modo, o levantamento foi realizado a partir do acesso aos dados de frequência dos participantes 

da formação continuada do Município de Natal. Dos 42 participantes, dos anos de 2013, 2014 e 2015, 

conseguimos informações a respeito de 36 docentes, sobre o que diz respeito à formação inicial e à 

formação continuada. Os dados indicam que o quadro de docentes não licenciados vem diminuindo, 

e aumentando o número de docentes com cursos de Pós-Graduação – tanto na mesma área de 

conhecimento quanto em áreas afins.  Como conclusão, percebe-se a tendência – no âmbito dos 

percursos formativos do docente do Ensino Religioso – de mobilizarem novos saberes e novas 

práticas pedagógicas. 

 

Palavras-chave: Formação de Docentes do Ensino Religioso; Formação Continuada; Percursos 

Formativos de Docentes do Ensino Religioso do RN; Transformações no Modelo de Professor de 

Ensino Religioso. 

 

INTRODUÇÃO 
  

Este trabalho é fruto de uma pesquisa de Iniciação Científica3 realizada no curso de 

Ciências da Religião da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, na linha de pesquisa 

Formação e Atuação do Docente da Educação e das Ciências da Religião, cujo objetivo é analisar 

os percursos profissionais mais significativos para as transformações que aconteceram no espaço da 

formação e da prática de docentes de Ensino Religioso nas últimas décadas 

 Segundo pesquisa de Benevides (2011), os professores que lecionavam ER4 entre o 

período de 2008 e 2011, nas escolas públicas da Região Metropolitana de Natal, principalmente nas 

escolas da rede estadual de ensino, não possuíam a formação adequada para a atuação na área, quadro 

que aos poucos foi evoluindo na rede municipal de ensino, devido aos concursos públicos que exigiam 

a Licenciatura em Ciências da Religião, como exigência para o ingresso na docência da rede. 

Mesmo assim, ainda não havia dados informando a situação mais atual sobre o nível de 

formação dos professores que atuam no munícipio, principalmente porque há um número de docentes 

                                                           
1  Discente do Curso de Ciências da Religião, Campus de Natal, UERN. E-mail: jamillis30@gmail.com   
2  Docente do Departamento de Ciências da Religião, Campus de Natal, UERN.  E-mail: aracelisobreira@yahoo.com.br  
3 Agradecemos ao CNPq pelo suporte financeiro à bolsista e pelo apoio e parceria na realização do projeto. Agradecemos imensamente 

aos sujeitos colaboradores desta pesquisa, pelo modo gentil como atenderam a nosso pedido em participar como informantes deste 

estudo. 
4 Doravante, utilizaremos a sigla ER, para nos referir à disciplina Ensino Religioso. 
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que já lecionavam em períodos anteriores aos últimos concursos que não exigiam a formação 

específica. Além disso, esse número de professores também, segundo dados de Benevides (2001), 

corresponde àqueles que participaram do curso de Formação da Escola Superior de Educação 

Religioso – ESER, mantida pela Arquidiocese de Natal, até final dos anos 90, e cuja formação 

direcionou um as práticas de centenas de professores do Rio Grande do Norte.  

Desse modo, fomos investigar por meio das frequências do curso de formação em serviço 

mantido pela Coordenação Pedagógica do Ensino Religioso da Secretaria Municipal de Natal, dos 

anos de 2013 a 2015 quais mudança aconteceram nos percursos de formação do professor de ER 

desse munícipio.  

 Nesse sentido, posicionamos do mesmo modo que Benevides (2011a, p. 60) quando 

justifica a “[...] necessidade de se compreender a realidade dos profissionais que lecionam essa 

disciplina e que essa realidade precisa ser reconhecida não apenas por quem é responsável pela gestão 

escolar, mas pelas agências formadoras de educadores”, pelo fato dessa formação pertencer a uma 

área ainda muito nova no campo das Licenciaturas criadas nos anos 2000. 

 

PERSPECTIVA TEÓRICA  
 

Ao debater o lugar da disciplina do Ensino Religioso, deparamo-nos com o papel 

fundamental das mudanças ocorridas na última década em relação a essa disciplina. Essas mudanças 

foram construídas lentamente, porém, introduziram uma nova percepção tanto para a prática docente 

quanto para a construção teórica dessa área. Destacamos como principal mudança a ruptura com o 

ensino confessional – tipicamente orientado pela Igreja Católica – para um ensino pluralista que 

marcou as duas últimas décadas da educação brasileira. Muito embora que, na prática, ainda se 

percebam práticas completamente prosélitas, vimos mudanças significativas nas escolas de Natal 

A criação de cursos de Licenciaturas implementa um caráter científico responsável pelo 

suporte teórico (CORTELLA, 2006) necessário à preparação de futuros professores.  

Além disso, tanto o ensino quanto as pesquisas que começaram a ser desenvolvidas, nessa 

área, pertencente às Ciências Humanas, valorizam o aspecto investigativo que demanda as questões 

culturais do fenômeno religioso, analisado por vários ângulos: antropológicos, psicológicos, sociais, 

entre outros.  

 Nessa perspectiva, destacamos o que diz Junqueira (2002, p. 28) sobre os conteúdos da 

área da Licenciatura em Ciências da Religião, que, segundo o autor, devem privilegiar “[...] 

informações no campo sociológico-fenomenológico, tradições e cultura, teologias, textos sagrados 

orais e escritos, ethos, ritos, onde o professor seja um educador e não um agente religioso”. 

Ainda, de acordo com Passos (2006, p.39), “[...] as Ciências da Religião podem oferecer 

a base teológica para o Ensino Religioso, posicionando-se como mediação epistemológica para as 

suas finalidades educacionais em cursos de licenciaturas”. Isso provoca a vinculação a conhecimentos 

específicos os quais somente a presença efetiva em um curso de Licenciatura pode dar conta. Sendo 

assim, a pesquisa aponta mudanças ocorridas no cenário das escolas desta cidade. 

Nesse sentido, Medeiros (2011, p.263) defende que “[...] a formação inicial superior [...] 

como ponto de partida para a conquista da profissionalização docente”. Desse modo,  identificamos 

que o sistema público do município de Natal está ao longo dos últimos anos preocupando-se com a 

qualidade dos professores que exerce o ER nas suas escolas, ao contrário do que acontece com as 

escolas estaduais a maior parte dos professores tem formação em um curso de licenciatura em 

Ciências da Religião para a prática profissional, possibilitando “[...] a interação com conhecimentos 

didáticos-metodológicos que organizam/sistematizam procedimentos que não estão presentes em 

práticas baseadas apenas no estudo da Bíblia”, como também destaca Benevides (2011b, p.37) 

Nessa perspectiva, indicamos ainda o pensamento de Tardif (2006) que, ao pesquisar a 

importância dos saberes na atividade profissional do professor, trabalha com o conceito de saberes 

da docência, entendido como “[...] como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1175



coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes das disciplinas, dos currículos e 

da experiência” (TARDIF, 2006, p. 218).  

Então as mudanças encontradas na rede municipal de Natal vêm se adequando ano a ano 

às necessidades de uma formação adequada dos professores. 

 

METODOLOGIA 

 

Empregamos a metodologia de cunho quantitativo-qualitativo por se tratar de uma 

investigação da realidade dos professores do Ensino Religioso do município de Natal a partir do 

levantamento dos dados adquiridos das frequências dos professores como também um questionário 

investigativo que nos permitiu identificar qual a formação dos professores. Para isso, baseamo-nos 

em metodologia já utilizada por BENEVIDES (2011a), que utiliza os instrumentos de pesquisa da 

pesquisa interpretativista e sociointeracionista, para construir os dados qualitativos e analisá-los.  

Segundo Motta-Roth e Hendges (2010, p. 113), a abordagem qualitativa trata da “[...] 

interpretação do fenômeno observado a partir de vários ângulos e utilização de diferentes fontes de 

dados comparadas entre si”. Neste trabalho, utilizamos dados de um questionário com 4 questões 

fechadas sobre a formação inicial e continuada dos docentes do Ensino Religioso do munícipio de 

Natal. Utilizamos como critério de seleção dos sujeitos participantes desta investigação o fato de ser 

concursado do município e fazer parte do curso de formação em serviço realizado pela equipe técnica 

coordenado pela Secretaria Municipal de Educação – SME de Natal, no período de 2013, 2014 e 

2015.  

Com as informações quantitativas fornecidas pela Coordenação Pedagógica do Ensino 

Religioso da Secretaria Municipal de Natal – SME,  construímos um corpus com informações de 36 

docentes, de um total de 42 participantes. Primeiramente, lidamos com aquelas que diziam respeito à 

formação daqueles docentes que foram egressos do Cursos de Ciências da Religião da UERN. Vinte 

e três professores da rede municipal de Natal, cuja frequência está registrada nos encontros da 

formação em serviço da SME. Após consultarmos a coordenação, no mês de junho de 2015, 

participamos de um desses encontros e fizemos um questionário em que os sujeitos participantes 

informavam se continuaram seus estudos e em que nível. Essas informações constam na Tabela 1, 

abaixo. Para compor as análises, cada professor foi nomeado por uma sigla (P1, P2, P3 e, assim por 

diante, como forma de ter a identidade preservada) e, com base nisso, interpretamos, mais a frente, a 

importância desses números para a compreensão das transformações mais recentes no âmbito da 

docência para o Ensino Religioso. 

 
Tabela 1 – Informações sobre Docentes da SME – Natal com formação inicial em Ciências da  

Religião/UERN 

 
 

Total de 

Docentes 

 

Total com 

Formação 

CR 

 

Total com 

Especialização 

CR 

 

Total com 

Especialização  

em 

Metodologia   

do ER 

Total com 

Especialização 

em outra área 

Total sem 

Especialização 

 

Mestrado 

23 23 8 0 2 12 1 

       Fonte: Dados construídos pela bolsista Jamillis Keila Xavier – Pibic 2015 

 

Em seguida, passamos às informações correspondentes aos professores que passaram pela 

formação inicial realizada em período anterior à criação do Curso de Ciências da Religião da UERN. 
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Na capital potiguar, a formação era realizada na Escola Superior de Educação Religiosa – ESER, cuja 

formação em Nível Superior era regida pela Portaria Estadual de nº 520/98 - GS/SEC, porém esse 

reconhecimento só era válido no RN. Consultando a lista de frequência dos participantes da formação 

em serviço da SME – Natal, identificamos 12 docentes, conforme dissemos anteriormente, fizemos 

as mesmas indagações em um questionário entregue durante o encontro do mês de junho de 2015. 

Preservadas as identidades, conforme a sequência indicada acima, constatamos as seguintes 

informações: 

 

 
Tabela 2 – Informações sobre Docentes da SME – Natal com formação inicial em Ciências da  

Religião/UERN 

 

Total de 

Docentes 

Total com 

Formação    

ESER 

Total com 

Especialização 

CR 

Total com 

Especialização 

em 

Metodologia   

do ER 

Total com 

Especialização 

em outra área 

 

Total sem 

Especialização 

 

12 12 2 1 5 1 

     Fonte: Dados construídos pela bolsista Jamillis Keila Xavier – Pibic 2015 

 

Dos sujeitos participantes, tivemos uma professora que não possuía formação específica 

na área, em nenhum nível: Graduação e Pós-Graduação. Em outras palavras: um número que antes 

significava a realidade mais visível do Ensino Religioso do RN e do Brasil. Portanto, os dados 

indicam que o quadro de docentes não licenciados vem diminuindo, e aumentando o número de 

docentes com cursos de Pós-Graduação – tanto na mesma área de conhecimento quanto em áreas 

afins, além de se delinear a busca, inicial, ainda, por cursos em nível de Mestrado. 

 

OS NOVOS PROFESSORES DE ENSINO RELIGIOSO DE NATAL 
 

A formação do docente do Ensino Religioso vem passando por diversas mudanças ao 

longo dos anos. Apontamos como uma dessas mudanças os modelos que constituem as identidades 

desses professores. É fácil perceber na trajetória dessa disciplina quem eram os professores que 

atuavam nas redes públicas de ensino. Em sua maioria professores sem formação que iam para sala 

de aula catequizar os alunos, outras vezes professores que precisavam concluir sua carga horária e 

eram remanejados para preencher as lacunas que ficavam abertas e sem professores, conforme 

registram as pesquisas de Benevides (2011a), Pereira (2010) e Silva (2013). 

Dessa forma, essas mudanças no decorrer dos percursos formativos dos docentes, 

alteraram a concepção de Ensino Religioso que saiu de um modelo construído no proselitismo 

passando para o modelo voltado para o pluralismo e para a diversidade religiosa, e, nessa perspectiva 

também houve mudanças nas identidades e trajetórias dos professores que atuam na disciplina. 

Segundo Silva (2013, p. 12),  

 
[...] esses saberes construídos na formação, confirmam o valor que o curso de 

Licenciatura possui na transposição didática das aulas. Exprimem ainda as 

transformações das práticas e dos discursos dos agentes que ministram as aulas de 

ER no RN. Na nova abordagem, os professores possuem uma reflexão mais ampla 

da(s) realidade(s), refletem sobre os diversos aspectos os quais envolvem o 
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fenômeno religioso, permitindo a interdisciplinaridade com os conhecimentos em 

diversos campos. 

 

Atualmente, com base nos dados construídos nesta pesquisa, percebemos uma mudança 

nos percursos formativos desse novo docente. Como podemos ver na Figura 1, abaixo, apesar de um 

número significativo de docentes ainda sem especialização, registramos um crescimento em relação 

à Especialização em Ciências da Religião, inexistente há uma década atrás no RN.  
 

 

 

Figura 1 – Informações sobre docentes cuja formação inicial aconteceu na UERN – período posterior ao 

ano de 2002 – Total investigado: 23 sujeitos 

 

 
 Fonte: Dados Pesquisa Jamillis Keilla Xavier (PIBIC 2014-2015) 
  

A tabela, acima, apresenta mudanças na formação dos professores da rede municipal de 

ensino de Natal, um dos motivos dessa mudança é a entrada dos egressos da UERN do curso de 

Ciências da Religião, o que não tem acontecido nas escolas do Estado, conforme dados indicados em 

Benevides (2011) e que se mantém até os dias atuais, pela falta de concurso na área. Com base nisso, 

podemos inferir que o ensino confessional está saindo de circulação na capital potiguar dando lugar 

a um novo momento do ER. 

Mesmo assim, ainda são encontrados docentes que lecionam sem a devida formação 

inicial – nessa investigação encontramos um caso apenas – mas encontramos, e isso significa que o 

processo de alteração do status para docentes formados e com saberes construídos no âmbito das 

agências de formação – isto é – em universidades, cujas licenciaturas sejam autorizadas e 

reconhecidas, com Projetos Pedagógicos atualizados, dinâmicos e condizentes com as necessidades 

dos saberes da docência (disciplinares, curriculares, da experiência, entre outros) ainda não circulam 

no ambiente escolar. 

Também constatamos que há um número significativo de docentes que representam uma 

época em que a formação inicial era realizada sob a orientação de uma visão confessional. Na 
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realidade do munícipio de Natal, a formação era feita pela ESER, sob os cuidados da Arquidiocese 

de Natal.  

A Figura 2, a seguir, aponta que, mesmo assim esses profissionais entendem que não 

podem parar no tempo e que precisam acompanhar as mudanças que a contemporaneidade exige para 

o docente do Ensino Religioso: 

 

 

 

 
Figura 2 – Informações sobre docentes cuja formação inicial aconteceu na ESER – anterior ao 

ano 2002 – Total investigado: 12 sujeitos 

 

 
Fonte: Dados Pesquisa Jamillis Keilla Xavier (PIBIC 2014-2015). 

 

 

CONCLUSÃO 
 

A necessidade de formação para lecionar uma disciplina é inquestionável e discutida por 

diversos pesquisadores. Contudo essa discussão é recente quando trata-se do ER. No entanto nos 

últimos anos este assunto vem sendo debatido por pesquisadores da área, pois a dificuldade de 

professores qualificados era um dos principais problemas na disciplina, contudo este problema vem 

se resolvendo com a implantação do curso de licenciatura em Ciências da religião pela universidade 

do Estado. Pesquisas anteriores mostram que os professores de ER em sua maioria eram sem 

qualificação e lecionavam um ensino de catequese nas escolas de Natal, avanços foram percebidos 

no decorrer dos anos e hoje a partir dos dados acima vemos que 33% dos professores do ER que 

foram formados pela ESER, possuem especialização em Ciências da religião. Isto mostra 

preocupação por parte dos professores de estarem se especializando e mais uma vez mostra o avanço 

do município. 

Nos dados construídos nesta pesquisa observamos os caminhos percorridos pelo Ensino 

Religioso desde sua formação prosélita até o novo paradigma que se compõe de práticas pluralistas, 

apesar das dificuldades observadas no cotidiano da prática docente. Notamos, nas investigações 
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feitas, que professores com formação acadêmica atuando na área está a cada ano aumentando na rede 

municipal de Natal, o contrário que acontece na rede estadual de ensino. Esses dados fortalecem a 

disciplina e área de conhecimento na construção do novo caminho, caminho este que está sendo 

percorrido por profissionais qualificados, conscientes de seu papel como profissional das Ciências 

Humanas, embora ainda se encontrem alguns profissionais de outras áreas atuando no Ensino 

Religioso. 

Ao analisar informações sobre os percursos formativos do docente desse componente 

curricular, defendemos a necessidade de uma formação específica para o docente da área, por 

entender sua importância para a sociedade atual.  É nesse sentido que damos voz à Benevides (2001a), 

quando explica sobre a postura de um docente formado em Ciências da Religião – ao atuar – difere 

totalmente de um docente sem a formação inicial ou com formação em outra área de ensino, situação 

muito comum em escolas do Brasil também. Segundo a autora, é necessário se observar  

 
[...] aspectos básicos que professores/as dessa disciplina precisam entender: a 

diferença entre ser professor religioso e professor de Ensino Religioso é 

fundamental aqui. São posturas diferentes, encaminhamentos diferentes, concepções 

diferentes. Professores/as de Ensino Religioso abordam as questões do fenômeno 

religioso – como construção sociocultural (MENEGUETTI; PASSOS, 2006) e não 

apenas como aula de catecismo, conforme enunciado acima. (BENEVIDES, 2011a, 

p.41). [Grifos da autora]. 

 

Nesse sentido, concluímos que a formação para o docente do Ensino Religioso se faz 

necessária e não pode ser desvinculada de seu processo de continuidade, principalmente, quando são 

observadas as trajetórias de quem está na sala de aula. O processo de transformação que vem 

ocorrendo no município de Natal é gradual, mas se percebe que já não é tão lento, pois em uma década 

conseguiu bem mais do que a rede estadual que não fez concursos na área nem se apropriou dos 

estudantes graduados e pós-graduados pela UERN e outras instituições. 

Enfim, nossa postura como bolsista de iniciação de pesquisa, permite-nos avaliar, a 

importância da formação inicial, trazendo as palavras de Junqueira e Rodrigues, para quem: 

 
O ER, tal como é proposto, necessita de um professor formado adequadamente para 

desempenhar sua ação educativa.  Deseja-se que tal formação proporcione uma 

abertura ao conhecimento e aprofundamento constante de experiências religiosas 

que não sejam exclusivamente as suas. Para isso, é preciso que esse professor tenha 

ciência da complexidade da pluralidade religiosa a disposição para o diálogo. 

(JUNQUEIRA; RODRIGUES, 2009, p. 24). 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE 

ECOLÓGICO ILHA DA COROA – MOSSORÓ/RN. 

Geraldo Braz Silva Santos¹; Ramiro Gustavo Valera Camacho²; Joilson Marques Ferreira Filho³; 

RESUMO 

A degradação dos recursos naturais compromete a qualidade de vida das atuais e futuras 

gerações, obrigando as sociedades humanas a buscarem modelos alternativos que 

viabilizem o desenvolvimento econômico aliado à proteção ambiental e, 

consequentemente, à mitigação de impactos ambientais. Diante disso, a criação de 

unidades de conservação pode ser considerada importante estratégia de controle do 

território, já que estabelece limites e dinâmicas de uso e ocupação específicos. Cabe aos 

municípios a realização do procedimento de delimitação de áreas que assegurem o 

equilíbrio ecológico e a sustentabilidade da cidade, sendo que estas delimitações devem 

ser definidas após estudos técnicos. A criação da Área de Relevante Interesse Ecológico 

da Ilha da Coroa em Mossoró/RN, teve como proposição a recuperação ambiental da Ilha, 

dos canais fluviais adjacentes e das APP externas. Nessa perspectiva, o presente estudo 

se propôs a identificar impactos ambientais potenciais na ARIE da Ilha da Coroa. Para 

atingir tal objetivo, utilizou-se a metodologia de check-list indicada/empregada para a 

identificação e caracterização qualitativa dos impactos ambientais potenciais. O método 

check-list identificou 145 impactos ambientais potenciais, dos quais 81,1% são negativos 

e 19,9% positivos, organizados e apresentados de maneira didática nos apêndices desta 

pesquisa. A principal conclusão é que a área da ARIE da Ilha da Coroa e seu entorno 

apresentam impactos ambientais negativos que comprometem o alcance dos objetivos de 

conservação ambiental que ensejaram a criação da UC. Tendo em vista estar localizada 

em área urbana, com uma maior pressão sobre os recursos naturais e o uso do solo, é de 

fundamental importância a atuação do poder público no sentido de mitigar esses impactos 

e elaborar o Plano de Manejo da UC.   

Palavras-chave: ARIE da Ilha da Coroa. Metodologia Check-list. Impactos Ambientais 

Potenciais. 

INTRODUÇÃO  

  

Durante sua evolução, a espécie humana utilizou, em larga escala, os recursos 

naturais, sendo que, no início, visava principalmente a sua subsistência e, posteriormente, 

passou a explorar economicamente tais recursos. Por conseguinte, o crescimento 

populacional gerou – e gera – um aumento significativo na demanda por recursos úteis 

para sobrevivência do ser humano. A degradação destes recursos naturais compromete a 

qualidade de vida das atuais e futuras gerações, obrigando as sociedades humanas a 

buscarem modelos alternativos que viabilizem o desenvolvimento econômico aliado à 

proteção ambiental e, consequentemente, à mitigação de impactos ambientais.  
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Na perspectiva da proteção ambiental, Milano (2001) afirma que a evolução nas 

questões ambientais originou as unidades de conservação no mundo, sendo a criação do 

Yellowstone National Park, em 1872, considerada o “marco moderno de proteção das 

áreas naturais contra os processos destrutivos da ação humana”. Já a América Latina e o 

Brasil, por serem ricos em biodiversidade, representam o centro de atenção internacional 

quanto à conservação da natureza e utilizam como mecanismos de proteção de seus 

recursos naturais as unidades de conservação (MILANO, 2001). Em 18 de julho do ano 

2000, foi editada a Lei 9.985/2000 – Lei do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza – SNUC, que passou a regulamentar o artigo 225 do § 1º, 

incisos I, II, III e VII da Constituição Federal de 1988.  

 
     “Art.225. (...)  

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:  
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 

manejo ecológico das espécies e ecossistemas;   
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País 

e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;   
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;   
(...)  
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam 

os animais a crueldade.”  

 

A Lei 9.985/2000 (SNUC) define unidade de conservação como “espaço 

territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao 

qual se aplicam garantias adequadas de proteção.” As Unidades de Conservação são 

classificadas em dois grandes grupos: as Unidades de Proteção Integral, subdivididas em 

cinco categorias: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; Monumento 

Natural, e Refúgio de Vida Silvestre, e as Unidades de Conservação de Uso Sustentável, 

subdivididas em sete: Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante Interesse 

Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável, e Reserva Particular do Patrimônio Natural.   

De acordo com o artigo 16 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação  

(BRASIL, 2000), ARIE “é uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou 

nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga 

exemplares raros da biota regional”. Seu objetivo é manter em boas condições os 

ecossistemas naturais de importância regional ou local, assim como regular o uso dessas 

áreas, de modo a compatibilizá-las com os objetivos de conservação da natureza. Essas 

unidades podem ser estabelecidas tanto em áreas rurais, quanto nas urbanas. Estas últimas 

vêm sofrendo cada vez mais pressões antrópicas pela busca de novas áreas para ocupação.   

De acordo com Cunha e Menezes (2005), as Unidades de Conservação Urbanas 

apresentam maior vulnerabilidade em relação às áreas protegidas mais remotas. 

Primeiramente, em relação aos impactos decorrentes do processo de urbanização, devido 

a dimensões reduzidas, à pressão humana, à introdução de espécies exóticas, à 

contaminação dos mananciais, e raramente têm prioridade dentro das políticas públicas 

de conservação e proteção da natureza. Portanto, é de extrema importância tanto gerir as 

unidades de conservação, quanto buscar diagnosticar, estabelecer critérios de uso e de 
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ocupação e monitorar as zonas de amortecimento, de modo a evitar os avanços sobre os 

limites das áreas protegidas.  

No tocante à cidade de Mossoró/RN, considerando a necessidade de proteção do 

ambiente fluvial do Rio Apodi-Mossoró, em 3 de julho de 2013, foi criada, através do 

Decreto nº 4.158, a Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE da Ilha da Coroa com 

aproximadamente 78,2 hectares de extensão, com a preocupação de controlar o uso da 

área da ARIE e de sua zona de amortecimento para não colocar em risco a conservação 

dos ecossistemas e sua evolução natural; garantir proteção às espécies da biota e ao 

patrimônio paisagístico, devido a atividades geradoras de impactos ambientais.  

Diante disso, a presente pesquisa teve como objetivo geral identificar os impactos 

ambientais potenciais na ARIE da Ilha da Coroa. Foram objetivos específicos: 1) 

Identificar, por meio de sensoriamento remoto, setores no interior da ARIE e no seu 

entorno, onde possam estar ocorrendo impactos ambientais ou onde existam passivos de 

atividades pretéritas; 2) realizar um controle de campo para averiguação dos dados 

interpretados no sensoriamento remoto e caracterização dos impactos e passivos 

ambientais; 3) elaborar um check-list dos impactos ambientais potenciais identificados no 

interior da ARIE e no seu entorno; 4) Propor medidas de remediação dos impactos como 

contribuição ao Plano de Manejo da ARIE.  

  

MATERIAL E MÉTODOS   

 

Caracterização da área de estudo  
  

A área de estudo delimitada para realização desta pesquisa localiza-se na cidade 

de Mossoró/RN e abrange a Área de Relevante Interesse Ecológico da Ilha da Coroa, sua 

zona de amortecimento e o entorno próximo, localizados dentro das coordenadas 

geográficas a seguir: P1: 683541.70 m E, 9423732.84 m S; P2: 682514.20 m E, 

9424349.31 m S; P3: 681255.45 m E; 9422967.12 m S; P4: 682757.99 m E; 9422258.72 

m S.   

A cidade de Mossoró está situada na porção centro-norte da Bacia Hidrográfica 

do Rio Apodi/Mossoró que é a mais extensa do Estado, ocupando aproximadamente 

18.100 Km², o que corresponde a 28,5% da superfície estadual. É a segunda maior cidade 

do estado do Rio Grande do Norte, cuja área territorial é de 2.108,9 Km², que representa 

3,9% da área total do Estado. Está localizada na longitude (W) de  

37º20'39” latitude (S) 5º11'15”.  

No tocante a ARIE da Ilha da Coroa, Varela e Carvalho (2010) afirmam que a área 

possui 78,2 hectares, sendo que a maior parte desta possui vegetação de porte 

arbóreo/arbustivo. Na área restante, ocorreu supressão total da vegetação natural devido 

à utilização da mesma para técnicas de agropecuária. No entanto, mesmo nas áreas com 

vegetação de maior porte, são marcantes os sinais de degradação por ação antrópica. Está 

localizada no bairro Alagados e faz fronteira com os bairros Belo Horizonte e Alto da 

Conceição. A localização pode ser vista na Figura 1. 

 

Classificação da pesquisa  

  

Realizou-se primeiramente uma pesquisa bibliográfica e documental sobre as 

unidades de conservação em áreas urbanas, impacto ambiental e a ARIE da Ilha da Coroa, 

no intuito de subsidiar a coleta de dados. Quanto aos objetivos gerais, a pesquisa 

classifica-se em descritiva e exploratória. De acordo com Gil (2008, p. 28), a pesquisa 

descritiva tem como objetivo “a descrição das características de determinada população 
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ou fenômeno ou o estabelecimento de determinadas variáveis”. Também é exploratória, 

pois, ao mesmo tempo em que descreve e explora os fatos, possibilita uma visão mais 

geral acerca da problemática em questão.  Quanto à forma de abordagem, adotou-se como 

referencial metodológico a pesquisa qualitativa que, segundo Creswell (2007), na técnica 

qualitativa, “o pesquisador coleta dados emergentes abertos com o objetivo principal de 

desenvolver temas a partir dos dados”.  

  

Figura 1 – Localização da área de estudo 

  
  

 Etapas de campo e coleta de dados  

  

Criou-se uma planilha de campo (Apêndice A) extremamente útil para a coleta de 

informações realizada na área de estudo, a qual pôde subsidiar a marcação dos pontos 

georreferenciados, a numeração das fotos e a descrição de cada ponto marcado. Na 

descrição de cada ponto, levou-se em consideração os fatores físicos, biológicos e 

antrópicos.  

As visitas de campo foram realizadas nos dias 6 e 7 de dezembro de 2014, 

fundamentais para obter as verdades de campo e para compreensão das interações 

ambientais existentes, bem como das atividades (ações) e seus respectivos impactos 

ambientais negativos, alvos desta pesquisa.  

  

Organização dos dados  

  

Para um melhor entendimento do leitor e organização das informações, foi criada 

uma metodologia para atender às demandas da pesquisa em tela.  A área de estudo foi 

dividida em 10 (dez) áreas menores nomeadas de “A” a “J”. No intuito de proporcionar 

uma visão holística da realidade ambiental existente, foram marcados 326 pontos 

utilizando o GPS (Sistema de Posicionamento Global) da marca GARMIM, cedido pelo 

Laboratório Integrado de Análise Ambiental (LABECO), dos quais 135 pontos foram 

escolhidos e organizados, alfanumericamente, em ordem crescente por área (Ex.: A.01, 

A.02...; B.01, B.02...). A subdivisão da área de estudo pode ser visualizada na Figura 2.  

  

Figura 2 – Organização da área de estudo subdividida em áreas menores.  

        

  
Fonte: Autor, 2015   
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Fonte: Autor, 2015. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Identificação e descrição das atividades/ações impactantes e de seus respectivos 

impactos ambientais potenciais  

  

Foi utilizada a ferramenta listagem de controle check-list (SÁNCHEZ, 2013), 

através da qual foi gerada uma listagem descritiva das atividades e suas interfaces com os 

respectivos aspectos e impactos ambientais. Check-list é uma técnica de identificação de 

impactos simples e fácil de ser aplicada, constituindo-se em uma forma concisa e 

organizada de relacionar os impactos. Porém, elas não evidenciam as inter-relações entre 

os fatores ambientais (IBAMA, 1995, 2001). Segundo Silva (2001), o método em questão 

consiste no vislumbramento e na listagem de consequências (impactos ambientais) 

quando se considera a capacidade transformadora do ambiente físico, biótico e antrópico, 

sob os prismas positivo e negativo, de causas (atividades impactantes) conhecidas. 

Segundo Christofoletti (1999), as check-lists são listagens padronizadas que expõem um 

quadro da gama dos impactos associados com determinada categoria de projeto ou 

atividade. Essas listas conseguem até oferecer um panorama sobre o espectro dos 

impactos, sendo mais gerais e unidimensionais.  

As listagens de controle consistem na relação de fatores ambientais (podendo ser 

associados a parâmetros) e das ações (atividades), sendo um método útil para a análise de 

impactos ambientais, evitando-se, assim, omissões de impactos ambientais relevantes. É 

uma simples listagem padronizada dos indicadores do meio natural e do meio antrópico. 

É útil como guia para o levantamento dos dados e informações necessárias ao estudo, 

podendo ou não ser acompanhadas de uma caracterização de cada indicador listado.  

 

Identificação das atividades/ações e os impactos ambientais potenciais da ARIE da 

Ilha da Coroa  
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  Segundo Silva (2001), as atividades impactantes são as ações desenvolvidas no 

sentido de implantar e conduzir o empreendimento impactante.  A análise e identificação 

dos impactos ambientais são tarefas árduas. Ressalte-se que a participação de um maior 

número de perfis profissionais, aliada à uma análise interdisciplinar das informações, 

permite, em verdade, a identificação mais detalhada de aspectos afeitos a cada área de 

conhecimento e sua relação com as demais áreas.   Atualmente a área de estudo é local 

de funcionamento de várias atividades altamente impactantes do ponto de vista ambiental. 

As atividades vão desde a agricultura irrigada até a lavra mineral, passando por 

abatedouros, caça de animais silvestres, disposição de resíduos sólidos e líquidos. 

Identificou-se 14 atividades/ações, perfazendo um total de 145 impactos ambientais 

potenciais, dos quais 114 (81,1%) são negativos e 34 (18,9%) positivos. 

Segundo Dias (1999), as plantas formam parte dos ecossistemas e são fator 

decisivo para a conservação do meio ambiente. Métodos de cultivo inadequados 

geralmente causam impactos negativos para o meio ambiente, no qual a atividade está 

inserida. No que se refere à produção vegetal existente na ARIE, pode-se citar o cultivo 

de capim elefante (Pennisetum purpureum) e milho (Zea mays) nas Áreas A, C e J. A 

supressão da vegetação da ARIE para construção de infraestruturas (acessos, cabanas e 

pontos de apoio e armazenagem de materiais) reduz o espaço do ecossistema local, 

contribuindo para diminuição de espécies vegetais e animais, bem como para erosão dos 

solos, ocasionada devido às práticas incorretas de manejo dos solos. A erosão dos solos 

afeta as águas com o aporte de sedimentos, carregados de nutrientes, provocando a 

eutrofização, o assoreamento de rios, barragens e lagos, bem como a contaminação por 

resíduos de agroquímicos (DIAS, 1999).  

Outro ponto relevante sobre a atividade agrícola é a possível contaminação por 

agroquímicos, os quais produzem impactos sobre a saúde humana, poluindo as águas, o 

solo e o ar, prejudicando a flora e a fauna. O sistema de irrigação das áreas de cultura 

encontradas na ARIE é realizado através de bombeamento da água do Rio Mossoró, o que 

pode ocasionar, dentre outros possíveis impactos negativos, a emissão de ruídos, a 

contaminação do solo e a alteração no nível de água. Segundo Lima e Valarini (1996), 

constituem-se impactos ambientais intrínsecos da agricultura irrigada: o risco à 

degradação do solo, a alteração microclimática, que podem favorecer a incidência de 

pragas e doenças e a alteração das propriedades químicas e físicas dos corpos da água 

sujeitos à poluição. Constituem-se em impactos ambientais extrínsecos da agricultura 

irrigada: a poluição e contaminação por agroquímicos, implicando risco de intoxicação 

humana e animal, além da alteração da cobertura vegetal, provocada pela expansão da 

área irrigada, com consequentes reduções de biodiversidade, alterando o valor dos 

recursos naturais e a qualidade de vida de agricultores e consumidores.   

Os impactos ambientais positivos potenciais identificados na atividade de 

produção vegetal foram: o que é produzido serve de fonte nutricional para os animais que 

são criados na área de estudo; a geração de emprego e renda e de produtos e serviços para 

a comunidade interessada em milho e capim elefante.   

No que se refere à produção animal bovina, atualmente, na ARIE, é praticada tanto 

no sistema exploração extensivo, quanto no sistema confinado. No sistema extensivo, 

Dias (1999) afirma que:  

  
“um dos impactos ambientais negativos mais expressivos da produção animal é gerado 

pelo superpastoreio que provoca, a partir do pisoteio excessivo, alterações significativas 

na estrutura da camada superficial do solo e na composição das espécies vegetais. O 

superpastoreio intensifica a compactação dos solos e a subtração da cobertura vegetal, 

favorecendo o processo de erosão. A intensidade dos impactos depende da espécie, porte 
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e carga animal das unidades produtivas, bem como da topografia e do tipo do solo da 

área” (DIAS,1999).  
  

  Já em relação ao sistema confinado, o mesmo autor afirma que podem ocorrer 

perdas de nutrientes para os solos e para as plantas, devido à deposição dos excrementos 

nos currais onde são confinados e não mais nas pastagens, como é o caso do pastoreio 

extensivo. O acúmulo desses excrementos nos currais pode gerar um problema de 

poluição ambiental, caso não haja o manejo adequado desse material. Um fator agravante 

na área de estudo é o fato de que os proprietários dos animais (bovinos), criados no 

sistema confinado, costumam soltá-los pela manhã e à tarde, dentro dos limites da ARIE, 

intensificando os vários impactos negativos aqui levantados.   

Em se tratando da suinocultura praticada na Área J, por ser realizada de forma 

confinada, aumenta a concentração de resíduos líquidos e sólidos, podendo, se não forem 

adotadas medidas de controle pertinentes, contaminar águas superficiais e subterrâneas, 

gerar odores e contribuir para a proliferação de vetores. Dias (1999) afirma que, quando 

a instalação do estábulo não se dá de forma adequada, a concentração de gases (amoníaco, 

metano, gás sulfídrico etc.), no seu interior, assim como a poeira e os gérmens presentes 

no ar podem atuar negativamente sobre a saúde dos animais e das pessoas que ali 

trabalham. Dependendo da localização dos estábulos, também podem ocorrer impactos 

negativos sobre as áreas vizinhas, por meio da emissão de odores e ruídos e da 

proliferação de vetores.   

No tocante aos impactos ambientais positivos, entende-se que, no caso específico 

da produção animal realizada na ARIE, ela favorece empregos diretos e indiretos e a 

obtenção de renda, uma vez que os animais e a carne, caso sejam abatidos, podem ser 

comercializados na região sob uma forma de prestação de serviços e produtos.  

  Outra atividade levantada na ARIE foi o abatimento de animais sob condições 

precárias de funcionamento. Não existe um empreendimento ou local apropriado. O 

abatimento dos animais é realizado em vários pontos das Áreas D e E.   

O processo operacional na ARIE compõe-se das seguintes etapas: os animais são 

levados até o ponto, acontece o abate, a eliminação do sangue, a separação de pele, 

eliminação de pelo e o destripamento. Após essas etapas, os restos dos animais – que são 

comercializados – são separados e colocados em uma carroça e é realizada a queima da 

pele, pelo e tripas no local, para efetivação da “limpeza” da área. Na maioria das vezes é 

deixada a cabeça do animal no local.  Dias (1999) afirma que os demais subprodutos 

(sangue, pele, pelo e tripas) necessitam de processos adicionais que, como foi 

mencionado, não são realizados na área.  

Os impactos ambientais positivos potenciais dos abatedouros, identificados em 

vários pontos da área de estudo, resumem-se à geração de renda e empregos indiretos e à 

possível comercialização.  

A lavra “a céu aberto” é outra atividade encontrada na área de estudo. Atualmente, 

ocorrem tanto a lavra, cuja matéria-prima é a “areia lavada”, na Área H, como a lavra para 

obtenção da argila e a produção de tijolos, na Área C. A atividade mineral é também um 

desafio para os organismos ambientais, pois caracteriza-se como o setor que mais 

demanda pedidos de licenciamento ambiental na maioria dos Estados Brasileiros (DIAS, 

1999).  

De acordo com Mattos e Lobo (1995), confirmadas em campo, a extração de areia 

em APP determina várias formas de degradação ambiental, dentre as quais citam-se: 

desmatamento de APP para implantação de caixas, pátios e acessos; corte de taludes e 

aterros para a implantação de caixas; erosões e assoreamento em acessos; emissão de 

ruídos na operação de dragas; erosão de taludes em pontos de retorno d’água com 
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sedimentos da caixa para o leito; turbidez da água de drenagem, principalmente em caixas 

de areia de pequeno porte, ocasionando problemas de aproveitamento; contaminação da 

água de drenagem por óleo combustível, graxas e outros efluentes de forma difusa e/ou 

acidental; compactação do solo pelo tráfego de máquinas pesadas nos acessos; 

contaminação de solos e água por destinação inadequada de resíduos sólidos. Podem ser 

percebidos indícios de extração de areia na Área H.  

 O impacto ambiental da extração de argila, na Área C, pode ser definido, conforme já 

mencionado por Kopezinski (2000), como negativo, e resulta da ação que induz o dano à 

qualidade de um fator ambiental. A ação refere-se à forma de exploração que não atende 

às especificações ambientais. A atividade pode ocasionar a supressão da vegetação nativa, 

a poluição do ar, a poluição do solo, os esgotos a céu aberto, a construção de moradias 

em locais inadequados, o aumento da superfície lacustre, o descumprimento da legislação 

e a possibilidade de esgotamento da jazida de argila. Há a queima dos tijolos em fornos 

que são construídos de forma artesanal, localizados a céu aberto e utilizando-se lenha, do 

local, como matriz energética, de forma que a fumaça resultante da queima é lançada 

livremente na atmosfera, o que representa também desconforto para os moradores 

vizinhos à ARIE. A exposição do solo pode induzir o processo de erosão e aumento do 

transporte dos sedimentos provoca o processo de assoreamento do Rio Mossoró.  

O despejo de efluentes domésticos na área de estudo é outra atividade/ação 

altamente impactante. Devido à falta de saneamento básico, em alguns bairros da cidade 

de Mossoró, e à existência de esgotos ligados clandestinamente às redes de drenagem 

pluvial, os efluentes acabam sendo lançados e deságuam no Rio Mossoró, em especial na 

área de estudo, ocasionando, dentre outros impactos, a eutrofização.  

A disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos (RSU), quando não são 

tratados adequadamente, constitui uma permanente ameaça à saúde pública e ao meio 

ambiente, limitando as potencialidades econômicas locais. Mediante contato de pessoas 

e animais domésticos com o lixo, nas áreas de depósito, pode ocorrer a disseminação de 

enfermidades. Também o vento pode ser um veículo de transporte de elementos 

patogênicos e materiais perigosos. Depósitos de RSU foram encontrados por quase toda 

a ARIE, em especial nas Áreas H, I e J. Dias (1999) afirma que os gases gerados no 

processo de biodegradação dos “lixões”, além do odor desagradável, podem conter gases 

orgânicos voláteis, tóxicos e potencialmente cancerígenos, a exemplo da benzina, do cloro 

vinil e dos subprodutos típicos (metano, dióxido de carbono e gás sulfídrico). A fuligem 

gerada pela queima dos resíduos a céu aberto pode causar problemas respiratórios.   

Ainda segundo Dias (1999), os recursos naturais que mais sofrem efeitos 

negativos da disposição inadequada dos resíduos sólidos são os solos, as águas 

(subterrâneas e superficiais) e o ar, resultantes, em sua grande maioria, da localização e 

operação inadequada de depósitos de lixo. Os solos são diretamente afetados com o 

espalhamento dos resíduos em áreas clandestinas e abertas, causando a degradação visual 

da paisagem. Tanto nos “lixões” quanto nos aterros sanitários, os solos podem ser 

contaminados por microrganismos patogênicos, metais pesados, sais e hidrocarbonetos 

clorados, contidos no “chorume” (líquido resultante da decomposição do lixo). O grau de 

contaminação dos solos depende fundamentalmente da sua porosidade, capacidade de 

troca de íons e capacidade de absorver e precipitar os sólidos dissolvidos. Os ânions como 

cloro e nitrato passam com facilidade na maioria dos solos. É possível perceber 

amontoados de resíduos sólidos urbanos dispostos na Área H.  

A construção de barramentos, em especial da Barragem de Genésio, liga a Área G 

à Área H, caracteriza-se como outra das atividades ambientalmente impactantes. A 

reduzida qualidade da água afeta também as estruturas da barragem, produzindo agressão 

química sobre as estruturas de concreto e aço. Estes riscos se intensificam com a 
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profundidade e o aumento da permanência da água no reservatório, bem como com o 

crescente acúmulo de nutrientes, geralmente provocados pelo lançamento de águas 

residuárias, fertilizantes e excrementos animais, entre outros.  

De acordo com Dias (1999), os nutrientes acumulados no reservatório, geralmente 

impedidos pela barragem de se deslocarem a jusante, privam estas águas de seu valor 

fertilizante, muito útil quando do uso das mesmas para irrigação, especialmente nas 

regiões áridas ou semiáridas. Nestas regiões, devido à evaporação excessiva, ocorre a 

diminuição do volume de água dos reservatórios e a consequente redução da vazão média 

do rio a jusante, prejudicando outros usos, como o da irrigação. As mudanças nas 

condições de fluxo das águas, acompanhadas de uma ampliação de áreas de águas pouco 

profundas nas margens dos reservatórios, especialmente em zonas de clima quente, fazem 

surgir ambientes adequados para a proliferação de vetores transmissores de doenças 

ligadas à água, tais como malária, esquistossomose, entre outras. As atividades de lazer e 

turismo são impactos ambientais positivos percebidos no local.  

Em se tratando da atividade de caça de animais silvestres, é possível visualizar 

buracos escavados no intuito de apreender animais como o teju (Tupinambis merianae). 

Os locais onde se encontrou o maior número de indícios de caça foram nas Áreas A, D, E 

e H.  

A atividade de motocross também é realizada na Área I. A construção de uma pista 

envolve uma grande movimentação de terra, o que acarreta a compactação do solo, a 

erosão e a suspensão e disposição de material particulado na vegetação e nas residências 

próximas. A geração de ruídos e gases é outro fator altamente impactante e que pode 

prejudicar a vida da comunidade ao entrono da atividade. Como impactos positivos desta 

atividade, pode-se elencar a promoção do esporte e lazer, bem como a geração de emprego 

e renda.  

A lavagem de veículos nas Áreas F, G, I e J é altamente impactante, sendo 

realizada dentro dos limites da área de estudo sem a menor preocupação com o meio 

ambiente. Funciona em um dique de lavagem, sem canaletas de contenção de líquidos, 

onde o efluente é lançado para uma área alagada. Os potenciais impactos ambientais 

negativos identificados no processo relacionam-se à contaminação do solo, dos corpos 

d’água superficiais e subterrâneos e das emissões atmosféricas com compostos derivados 

do petróleo, constituindo-se em riscos à saúde das comunidades expostas, além do perigo 

de acidentes ocasionados por incêndios e explosões.  

Além dos óleos tipicamente utilizados na lavagem de veículos, os sabões e 

detergentes também causam diversos impactos ambientais negativos. Segundo Martins 

(1998), os sabões e detergentes sintéticos praticamente não sofrem modificações químicas 

nos processos de lavagem com água (salvo formações de sais de cálcio, magnésio e 

outros, quando se usam as chamadas águas duras) e encontram-se, portanto, presentes nas 

águas residuais de escoamento das operações de lavagem, incorporando-se ao esgoto 

doméstico e, no caso da área de estudo, eles acabarão sendo lançados no Rio Mossoró. O 

lançamento desses efluentes, dentre outros impactos ambientais, causa a eutrofização, ou 

seja, o aumento da fertilidade das águas devido aos fosfatos, o que favorece o crescimento 

excessivo de algas em águas receptoras de efluentes, provocando a redução acentuada do 

oxigênio dissolvido nas águas. (FAIRBANKS,1989).  

A Resolução CONAMA nº 357, de 2005, que estabelece as condições e os padrões 

de lançamento de efluentes no seu artigo 34º, determina que dos efluentes de fontes 

poluidoras com óleos e graxas minerais só poderão ser lançados, direta ou indiretamente, 

20 mg/L do referido poluente. Geração de emprego e renda são os impactos positivos 

desta atividade.  
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A extração da folha da carnaúba (Copernicia prunifera) é realizada na ARIE por 

grupos de trabalhadores, liderados por arrendatários, que exploram os vários carnaubais 

presentes na área. O prazo de exploração dura, em média, de uma semana a dois meses 

de trabalho, a depender da quantidade de folhas. De acordo com Alves e Coelho (2006), 

os trabalhadores exercem funções diferenciadas e complementares dentro do processo de 

extração do pó cerífero da carnaúba, que se divide em quatro etapas: corte, transporte, 

secagem e batição (retirada do pó) das folhas. Dos impactos ambientais causados pela 

atividade, dentre outros, pode-se citar a abertura de acessos para se chegar à área dos 

carnaubais, a diminuição da capacidade da planta de realizar fotossíntese (devido a 

retirada das folhas) e a geração de emprego e renda para os trabalhadores envolvidos no 

processo. Por toda área da ilha da coroa é possível visualizar indícios da extração da folha 

da carnaúba na ARIE da Ilha da Coroa.  

Na Área G foi identificada a atividade de marmoraria. Na fachada do 

empreendimento pode-se ler que são fabricados artefatos em granito, mármore e 

porcelanato. No entanto, não foi possível observar as instalações internas e nem 

acompanhar o processo de produção.  Os principais impactos potenciais da atividade são: 

a produção de ruídos, a suspensão de particulados (poeira), os efluentes líquidos gerados 

no corte da matéria-prima e a compactação do solo.  

Na atividade de postos de combustíveis, presente na Área F, os impactos podem 

ter origem em vazamentos ocorridos durante a transferência do combustível do caminhão 

para o sistema de descarga à distância, no abastecimento de veículos nas bombas de 

combustível, na deterioração dos equipamentos, nas tubulações e/ou junções e/ou 

tanques. Os efluentes líquidos gerados pela atividade exercida no empreendimento são 

originados a partir de vazamentos nas áreas de abastecimento e descarga de combustível 

e na fração oleosa da caixa separadora de água e óleo. Todos estes resíduos são 

caracterizados pela presença de hidrocarbonetos derivados do petróleo, além de sólidos 

em suspensão. Esses efluentes, quando lançados no corpo receptor, sem tratamento 

prévio, são responsáveis pela contaminação com benzeno, tolueno, xileno e etil-benzeno, 

considerados compostos cancerígenos e/ou tóxicos, além da diminuição da concentração 

de oxigênio dissolvido, que podem resultar na mortandade da biota aquática e/ou terrestre. 

São responsáveis, ainda, pela formação de lodo e pelo aparecimento de espumas e 

camadas de gordura na superfície dos corpos receptores.   

Os impactos – associados aos resíduos sólidos gerados no empreendimento, bem 

como nas atividades paralelas – são decorrentes do lixo de natureza doméstica (gerado no 

escritório e nos sanitários) e do lixo de natureza industrial (embalagens de insumos e 

produtos contaminados, areia e lodo) oriundos dos sistemas de separação de água e óleo. 

Os impactos associados às emissões atmosféricas são decorrentes dos gases provenientes 

dos respiros dos tanques e das bocas de descargas, exalados, em sua maioria, durante as 

operações de descargas de combustíveis. A água de chuva, em contato com as áreas 

contaminadas por produtos derivados do petróleo, poderá gerar efluentes líquidos com 

igual potencial de toxicidade que aqueles produzidos nas atividades de abastecimento, 

descarga e lavagem de veículos. De acordo com Mello (1992), os funcionários de postos 

de serviços, que trabalham em contato com os combustíveis, formam um grupo de risco 

devido a algumas características dos produtos, ou seja, estão susceptíveis a adquirir 

doenças na pele (dermatites), conforme a natureza de alguns componentes serem 

classificados.  

Já em relação aos resíduos gerados nos locais de venda de combustíveis, a NBR 

10004/1987 afirma que são resíduos de classe I, resíduos perigosos e, portanto, necessitam 

de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e à sua destinação de forma a evitar 

potenciais impactos ambientais. Para o armazenamento é recomendado o uso e EPI 
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(equipamentos de proteção individual), tais como: luvas de PVC, para o manuseio de 

resíduos, e calçado com solado de borracha, sem a presença de pregos ou partes metálicas; 

e, quanto aos recipientes para armazenamentos, devem ser tomados alguns cuidados 

como: os recipientes deverão ser metálicos e com tampas e permanecer sempre tampados; 

não poderão apresentar furos ou quaisquer possibilidades de vazamentos; resíduos 

diferentes não podem ser misturados, entre outros. No posto deve haver uma área 

específica para armazenagem e com algumas exigências: o piso deve ser cimentado, ao 

redor dos recipientes deve ter uma mureta, de forma a conter qualquer vazamento que 

possa ocorrer, instalações elétricas específicas, à prova de explosão, acesso exclusivo de 

pessoas autorizadas, entre outros.  

No que se refere aos impactos positivos, a atividade gera postos de empregos, 

favorecendo o aumento da renda, realiza a prestação de serviços e produtos à população 

e contribui na arrecadação de taxas e impostos públicos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa proporcionou realizar um estudo acerca dos principais impactos 

ambientais potenciais identificados na Área de Relevante Interesse Ecológico da Ilha da 

Coroa em Mossoró/RN e propor medidas preliminares de mitigação para os impactos 

negativos e potencialização para os impactos positivos, no intuito de contribuir para o 

futuro plano de manejo da ARIE.  

A metodologia de “check-list”, utilizada para a identificação e caracterização 

qualitativa dos impactos ambientais potenciais, mostrou-se eficiente em um primeiro 

momento, entretanto, a mesma se limita à classificação da ordem, magnitude e 

significância dos impactos, tornando-se, desta forma, útil apenas para estudos 

simplificados ou preliminares. A compreensão de um pouco da realidade ambiental da 

área de estudo, possibilitada pela observação de imagens de satélite e, em seguida, 

verificada através de visitas de campo, tornou possível a identificação de 14 

atividades/ações impactantes e de 145 impactos ambientais potenciais. Também foi 

possível constatar que a prática das atividades/ações identificadas está comprometendo a 

qualidade ambiental da área de estudo.  

A compactação, salinização e erosão dos solos, a poluição dos recursos hídricos, 

perdas de biodiversidade vegetal e animal, a disposição inadequada de efluentes e 

resíduos sólidos urbanos, o assoreamento e eutrofização do rio Mossoró são só alguns dos 

impactos ambientais potenciais levantados nesta pesquisa.  

Pelo fato de a Ilha da Coroa se tratar de uma ARIE, em seu interior e na sua zona 

de amortecimento, de acordo com o SNUC, é permitida a realização de atividades 

devidamente normatizadas e com algumas restrições estabelecidas por um plano de 

manejo de modo a compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 

parcela de seus recursos ambientais. Por outro lado, a inexistência de um plano de manejo 

está favorecendo a realização de atividades, que muitas vezes não atendem às exigências 

dos órgãos ambientais, contribuindo, desta forma, para o comprometimento da qualidade 

e dos recursos ambientais presentes na ARIE da Ilha da Coroa.  

Isto posto, devido à quantidade e à diversidade de impactos ambientais potenciais 

presentes na ARIE, a tarefa de propor medidas ambientais torna-se cada vez mais difícil, 

necessitando de profissionais capacitados e de incentivo e interesse do poder público para 

a realização dos estudos e planos. As medidas sugeridas, nesta pesquisa, resumem-se a 

ações e a readequações na forma como as atividades são realizadas, embasadas em 

princípios de sustentabilidade e na reorganização de ideias e estilos de vida. O cuidado 
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com o ambiente é extremamente necessário e requer um grau de sensibilidade, de modo 

a possibilitar a recuperação e o equilíbrio da vida na ARIE da Ilha da Coroa. 
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Resumo: A educação financeira tem uma grande importância na medida em que permite 

o desenvolvimento de habilidades para saber administrar o dinheiro, e dessa forma 

tomar decisões acertadas e fazer uma boa gestão de suas finanças pessoais.Este trabalho 

tem como principal objetivo colher informações para poder valorizar a própria finança 

do indivíduo e promover o resgate e a disseminação da educação financeira no âmbito 

das escolas do ensino médio sejam elas públicas e privadas. A realização do projeto 

poderá obter um maior desenvolvimento econômico numa região principalmente por 

desenvolver a cultura da educação financeira junto ao povo local, fato este hoje 

inexistente no município de Caraúbas do Estado do Rio Grande do Norte. O foco 

principal desta pesquisa é possibilitar aos alunos do ensino médio da cidade de 

Caraúbas/RN, o desenvolvimento de sua mentalidade visando a questão do saber poupar 

e de realizar negócios promissores no futuro. Para contextualizar este projeto em ação 

íntegra, procurou-se eleger alguns pontos teóricos do tema considerados importantes 

para a reflexão de caráter metodológico. Nessa atividade, procurou-se perceber nesse 

tipo de educação a inseminação do conhecimento específico para tal fim, visto que ela a 

(educação financeira) é uma ótima ferramenta para controlar e saber lidar com os 

gastos. A metodologia a ser trabalhada nesta pesquisa é exploratória-descritiva, 

qualitativa e aplicada a cidade de Caraúbas/RN. A população e a amostra da pesquisa 

foi definida no momento in loco, sendo que o  quantitativo foi estabelecido pelo total 

dos alunos matriculados nas duas escolas que no momento de realização do treinamento 

estavam presentes na sala de aula. Os resultados puderam evidenciar que trabalhar 

educação financeira nas escolas do ensino médio é de grande valia para o 

desenvolvimento pessoal das pessoas bem como para o desenvolvimento econômico da 

região onde os projetos são implementados.  
 

Palavras Chaves: Educação Financeira, Perfil de Sucesso, Mentalidade Empreendedora. 

 

1.Introdução 

             Atualmente o descontrole financeiro da maioria das famílias é causado pelo 

excesso de gastos descontroladamente (DRUCKER, 2003). Para isso contribui também 

o crédito facilitado como cartões de crédito e empréstimos disponíveis em abundância. 

A Educação Financeira é um processo que estimula o desenvolvimento de 

capacidades e aptidões preparando os indivíduos para tomar decisões mais seguras e 

conscientes.  Assim, dar-se a importância de se conhecer sobre administração 

financeira, tendo em vista que a dificuldade das pessoas em administrar seu dinheiro é 

proeminente e é necessário e importante fazer um estudo sobre a implantação da 

educação financeira nas escolas públicas e privadas do ensino médio, pois os estudantes 
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no futuro próximo serão adultos que precisam saber controlar e lhe dar com suas 

próprias finanças.  

A prática da administração do próprio dinheiro deve fazer parte do currículo 

escolar. Sendo necessário educar o aluno para suas responsabilidades financeiras, 

capacitando-o para executar os seus projetos de vida. 

No ensino médio os alunos ainda tem uma visão de dinheiro fácil e não tem 

nenhum controle sobre ele. A dependência dos pais levam a esse pensamento. É nesse 

sentido que o planejamento financeiro deve se tornar um hábito desde cedo. 

Assim diante desta problemática, faz-se então a seguinte pergunta de 

pesquisa: Como os alunos das escolas (pública e privada) do ensino médio veem e 

realizam ações que favorecem o desenvolvimento da educação financeira em suas 

próprias vidas?. 

Com o intuito de obter uma resposta para a problemática levantada, a 

presente pesquisa contará com o seguinte objetivo geral: Conhecer informações chaves 

para consolidar o trabalho de desenvolvimento da educação financeira, priorizando o 

caso específico da cidade de Caraúbas/RN como base para atuação, para assim poder 

ampliar a oportunidade de acesso a este tipo de conhecimento junto ao público 

estudantil do ensino médio. 

Especificamente 01- pretende-se analisar teoricamente a educação 

financeira para poder trabalhar iniciativas educacionais no âmbito educacional do 

ensino médio; 02- identificar as problemáticas do tema (educação financeira) para poder 

desenvolver um trabalho de estimulo à população (nova geração) especificamente na 

reflexão sobre o desenvolvimento da mentalidade da educação financeira nas escolas; 

03- Conhecer as potencialidades do município de Caraúbas para uma futura intenção de 

aplicação desse tipo de educação como projeto educacional inovador nas escolas desse 

município; e 04- Entender os diferenciais das escolas públicas e privadas em relação à 

valorização da educação financeira no âmbito interno de suas escolas. 

Pensando nessa premissa é que se compreende que atualmente é primordial 

se ter um planejamento adequado e isto quanto mais cedo melhor de se obter.   Estudos 

sobre a educação financeira no Brasil é bastante incipiente e atualmente ganhou grande 

relevância em termos de estudo e aplicação, devido o desenvolvimento de outro tema 

que também esta em foco que é empreendedorismo, conforme Hisrich (2004) enfatiza.  

A idéia é fazer com que essa nova geração tenha oportunidade de se auto-

conhecer e reviver as manifestações de desejos de consumo exorbitantes e de realização 

de sonhos que muita vez faz necessário saber poupar. A questão prioritária é definir em 

que nível está a educação financeira da população do município de Caraúbas, com base 

nos dados colhidos do projeto de intervenção e de pesquisa. 

Para estudar esses aspectos voltados as realidades atuais, devem-se levar em 

questão, que a educação financeira sofre alterações ao longo dos tempos, e que ela 

também contempla os aspectos econômicos, administrativos, educativos e sociais de 

uma localidade. 

Juntar tais vertentes (Educação-Finanças-Sucesso) implica em novas formas 

de ação na gestão de valores, exigindo articulações interdisciplinares (LELIS, 2010). 

Assim, nesta pesquisa, busca-se compreender os conceitos e as práticas para 
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desenvolver junto à comunidade uma educação que na maioria das vezes é desprezada 

pelas escolas do ensino médio, sejam elas públicas e privadas. 

Contudo, para não deixar alastrar-se a falta de desenvolvimento econômico, 

pressupõe-se que a educação financeira trata-se de um processo permanente de trabalho 

educacional, centrado no indivíduo como fonte primaria de autoconhecimento e 

enriquecimento individual e coletivo. 

Esta pesquisa justifica-se principalmente porque ajudará a consolidar ainda 

mais a educação financeira e conseqüentemente o desenvolvimento econômico da 

cidade de Caraúbas/RN. 

Desta forma, o presente trabalho tem como argumento mostrar como a 

administração pessoal financeira pode auxiliar no controle de gastos, estabelecendo os 

limites de compras evitando um futuro endividamento e conseqüentemente uma 

sociedade saudável financeiramente. Principalmente por se saber que a sociedade de 

hoje inclui padrões e impulsiona o desejo de compra de diversas formas, sendo os 

jovens uns dos que mais se influenciam. 

 

2.Referencial Teórico 

2.1 Educação Financeira 

Desde o surgimento do sistema capitalista as pessoas tiveram a necessidade 

de se adaptar ao novo conceito de dinheiro e suas variáveis mais complexas 

comparativamente aos sistemas anteriores.Dessa forma a educação financeira surge 

como resposta para orientar as pessoas nas suas decisões que envolvem suas finanças 

pessoas.  

De acordo com a OCDE - Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Econômico (2005) apud Brasil, Projeto de lei Nº 206/2009, 2009, p. 

02: 

Educação Financeira é o processo mediante o qual os indivíduos e as 

sociedades melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos e produtos 

financeiros de maneira que com informação, formação e orientação claras 

possam desenvolver os valores e as competências necessárias para se 

tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos neles envolvidos. 

Como já destacado pela OCDE 2005, os indivíduos poderão fazer escolhas 

mais bem informadas e contribuir para a formação destes mais conscientes, 

responsáveis e comprometidos com o futuro.  

Segundo Gallery et al. (2011, p.288), educação financeira é "a capacidade 

de fazer julgamentos inteligentes e decisões eficazes em relação ao uso e gestão do 

dinheiro”. Para Lelis (2006), a educação financeira é importante, pois abrange 

informações de como aumentar a renda, reduzir despesas e gerenciar fundos. 

Resumindo, a educação financeira é utilizada como ferramenta para a pessoa 

administrar o próprio dinheiro. 

Já a percepção de Hill (2009), afirma que a educação financeira pode ser 

definida como as habilidades que os indivíduos apresentam para fazer escolhas 

adequadas ao administrar suas finanças pessoais durante o ciclo de sua vida. 
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De forma mais objetiva, Medeiros (2003) e Lelis (2006) compreendem que 

a educação financeira é um tema no qual se discute a importância do dinheiro, a forma 

como se deve administrá-lo, ganhá-lo, gastá-lo, poupá-lo e consumi-lo conscientemente. 

De acordo com esses autores, estas necessidades levam a discutir o tema educação 

financeira. Analisando-se os conceitos apresentados até o momento, é possível concluir 

que a educação financeira constitui um meio que instrui as pessoas a usarem o dinheiro 

de forma coerente, evitando o uso inadequado e o gasto inconsciente, impedindo, assim, 

o endividamento. 

A educação financeira é refletida na administração do dinheiro. A gestão 

financeira pessoal ou planejamento financeiro pessoal consiste em estabelecer e seguir 

uma estratégia para a manutenção ou acumulação de bens e valores que irão formar o 

patrimônio de uma pessoa e de sua família. Essa estratégia pode estar voltada para o 

curto, médio ou longo prazo e visa garantir a tranqüilidade econômico-financeira do 

indivíduo (CAMARGO, 2007).  

Desta forma, para Matta (2007) a educação financeira pessoal é um 

conjunto de informações que ajudam as pessoas a lidarem com a sua renda, com a 

gestão do dinheiro, com gastos e empréstimos, poupanças e investimentos. 

Para Braunstein e Welch (2002) além do benefício pessoal, a educação 

financeira favorece o melhor desenvolvimento do mercado financeiro, uma vez que o 

estimula a oferecer melhores serviços. Assim os participantes ajudam a criar um 

mercado competitivo e eficiente. 

É necessário manter o controle daquilo que se ganha e do que se gasta para 

possuir equilíbrio financeiro. Nessa linha Cerbassi (2004) afirma que a riqueza não 

depende do que se ganha, mas sim da forma como se gasta. Dessa forma é possível com 

uma renda baixa construir um padrão de vida satisfatório e que proporcione bem estar, e 

agindo de forma consciente e moderada manter esse padrão no futuro. Do mesmo modo 

grandes rendas podem não garantir a sustentabilidade de um padrão de vida com 

conforto, devido à ineficiência da gestão do dinheiro que se recebe. 

É visto que quando o indivíduo tem um conhecimento sobre finanças, ele 

tem disponibilidade de informações necessárias para administrá-las, o que reflete no 

comportamento no que diz respeito á capacidade de perceber o que melhor se enquadra 

aos seus interesses, construindo técnicas favoráveis para o alcance de metas e objetivos.  

O conhecimento sobre a educação financeira é fundamental para que as 

pessoas saibam o verdadeiro custo dos bens que venham a adquirir, analisando as 

diversas formas de aquisição de produtos, quais as melhores formas de pagamento.  

Educar-se financeiramente irá auxiliar os indivíduos a alcançarem seus 

objetivos e suas metas com mais facilidade. Para isso, é importante que as pessoas 

entendam o que desejam e o que precisam. D’Aquino (2008, p.23) corrobora com esta 

ideia e afirma que “ser capaz de distinguir o que compramos porque queremos daquilo 

que consumimos porque precisamos é fundamental em qualquer idade”. Por isso a 

importância da educação financeira, pois discute aspectos diretamente relacionados à 

forma de consumo, quanto se gasta, quanto se acumular.  

Cabral (2013) ressalta que “na realidade, não é quanto dinheiro se ganha que 

faz a diferença, mas quanto dinheiro se guarda ou, ainda, quanto o dinheiro trabalha 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1198



 

aumentando-o, e por quantas gerações ele se manterá”. Percebe-se que a educação 

financeira é algo de suma importância para as famílias, para o indivíduo e para um país. 

A população sente-se cada vez mais atraída pelo consumismo, por propagandas, por 

crédito fácil, onde a maioria da população tem dificuldades financeiras. 

Freitas (2011) afirma que o alvo da educação é a autonomia, ou seja, a 

possibilidade de o jovem ser capaz de viver por conta própria  uma  vez  terminada  a 

adolescência.  Essa autonomia traduz-se  na  liberdade  de  viver  e  pressupõe  a  

responsabilidade  de  governar  sua própria vida e de arcar com as conseqüências de 

suas escolhas.Assim os princípios da educação financeira visam ajudar as pessoas a 

adquirir bons hábitos financeiros para que possam conquistar melhores condições de 

vida. 

Lucciet al (2011) afirmam que a importância da educação financeira pode 

ser vista sob diversas perspectivas. Sob a perspectiva de bem estar pessoal, jovens e 

adultos podem tomar decisões que comprometerão seu futuro, e as conseqüências vão 

desde desorganização das contas domésticas até a inclusão do nome em sistemas como 

SPC/ SERASA (Serviço de Proteção ao Crédito), que prejudicam em muitos casos, a 

carreira profissional. 

Desse modo, o foco não deve ser na perseguição e acumulo das riquezas, 

mas na melhoria de atitudes e posturas que ajudem a direcionar os recursos financeiros, 

para que proporcione às pessoas mais tranqüilidade, mais segurança, mais conforto e 

mais prazer. 

 

2.2 Educação Financeira no Ensino Médio 

 

O estudo e o desenvolvimento da educação financeira estão vinculados ao 

comércio e ao mercado de trabalho. O mundo está diretamente ligado à questão 

financeira, pois em praticamente todos os lugares lida-se com situações ligadas a esse 

tema, seja para calcular juros, descontos, porcentagens, enfim, o tempo todo usa-se 

operações  financeiras que requerem noções de matemática financeira. Assim é 

importante ter-se noções sobre o assunto em questão para melhor compreender os 

mecanismos das operações financeiras.  

O aluno que compreende os temas e procedimentos para a resolução de 

situações problemas que envolvem a relação com o dinheiro, sem dúvida terá condições 

de exercer sua cidadania de forma consciente, e aumentará suas chances de ascensão no 

mercado de trabalho. 

Almeida (2004) aclara que os conteúdos de Educação Financeira no Ensino 

Médio contribuem para capacitá-los para entender o mundo em que vivem, tornando-os 

mais críticos ao assistir a um noticiário, ao ingressar no mundo do trabalho, ao 

consumir, ao cobrar seus direitos e analisar seus deveres. E, com essa contribuição 

possam vir a ter uma relação saudável e responsável com o dinheiro, criando uma ética 

muito clara para ganhar e gastar dinheiro de forma responsável.  

O estudo da educação financeira para os alunos de ensino médio influencia 

na sua vida, pois são jovens, os quais muitos estão iniciando no mercado de trabalho. 

Nessa etapa são realizadas decisões sobre suas finanças pessoais, com mais 

compromisso começam a tomar iniciativas do que irão comprar, do que necessitam e 

realmente o que precisam.  
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A importância da educação financeira nas escolas, segundo Modernell 

(2010) é preparar as novas gerações para fazer uso inteligente e responsável do dinheiro 

e dos recursos disponíveis, escassos ou abundantes para que cada cidadão possa 

contribuir positivamente para o crescimento socialmente responsável da economia e dos 

índices de qualidade de vida.   

A atenção especial dada ao Ensino Médio, ainda segundo Maia (2000), deve 

ser vital, pois este nível de ensino se caracteriza como uma etapa que oferece aos 

sujeitos uma possibilidade maior e mais crítica de compreensão do mundo em que 

vivem, oferecendo-lhes uma formação geral, de modo a atuarem como cidadãos. 

Algumas razões para ensinar sobre educação financeira nas escolas são 

resumidas pelo jornal Zero Hora (2010):01-Orientar sobre o uso correto do crédito e 

demais produtos financeiros para evitar o endividamento e a inadimplência; 02- Planejar 

o uso dos recursos financeiros pessoais e familiares; 03- Despertar o interesse e a 

consciência sobre gestão financeira em busca de um diagnóstico da situação pessoal e 

familiar; 04- Entender a importância do controle do orçamento doméstico por meio do 

conhecimento de conceitos como receita bruta, receita líquida, custos e despesas; 05- 

Desenvolver a mentalidade e a atitude de economizar, investir e poupar visando ao 

equilíbrio financeiro; 06- Evitar o desperdício e valorizar o consumo com base em 

critérios racionais; 07- Dar embasamento às decisões de investimento e financiamento; 

08- Evitar que o consumidor se torne vítima de propagandas enganosas; e 09- Preparar 

novas gerações para o uso inteligente e responsável do dinheiro. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) para o ensino 

médio,  

A Matemática no Ensino Médio tem um valor formativo, que ajuda a 

estruturar o pensamento e o raciocínio dedutivo, porém também desempenha 

um papel instrumental, pois é uma ferramenta que serve para a vida cotidiana 

e para muitas tarefas específicas em quase todas as atividades humanas 

(PCN’S, 1999, p.251). 

Assim o assunto estudado para o conhecimento financeiro devem ser 

relacionados com situações do dia a dia para que possam compreender as diversas 

ocasiões empregando a questão da matemática, como também administrar suas finanças 

pessoais mais adequadamente. 

Diante das mudanças do mundo atual, os indivíduos precisam ter 

competências na área de finanças para saber lidar com questões de planejar, organizar, 

aperfeiçoando conhecimentos para suas tarefas. 

Conforme Rocha (2008) coloca: “quando o indivíduo tem as finanças em 

ordem, ele toma decisões e enfrenta melhor as adversidades. E isso ajuda não só na vida 

financeira, mas também nos aspectos familiares”. 

Ao se deparar com situações os alunos com um conhecimento financeiro 

adequado conseguem ter uma visão mais ampla e enfrenta de maneira confiante as 

decisões que venham a tomar. 

O ensino da educação financeira no Ensino Médio considera tanto a 

necessidade que cada aluno possui, com diferentes motivações e interesses criando 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1200



 

melhores condições para sua inserção no mundo de transformações como também 

contribui para desenvolver as capacidades que dele serão exigidas em sua vida social e 

profissional. 

Assim, o ato de educar financeiramente é o ponto de partida para criar 

indivíduos conscientes da importância do dinheiro para a sua vida. É importante ensinar 

os jovens a comprar itens de forma planejada, a fazer escolhas que lhe proporcione um 

melhor investimento de sua renda. Com isso a organização e o comprometimento do 

jovem levarão a um consumo cada vez mais consciente e que a partir dessa percepção 

de suas ações individuais ao longo do tempo irão se expandir para a sociedade gerando 

um bem estar comum.  

 

2.3 Metodologia Pedagógica para Educação Financeira 

 

Para o estudo da educação financeira foi feita uma explanação teórica 

sobre o tema, e a sua relevância para o aprendizado dos alunos. Para isso, foi realizado 

oficinas, apresentação de slides, envolvendo os estudantes na busca de obter seus 

conhecimentos sobre o tema discutido bem como instruções de como utilizar as 

finanças pessoais de forma adequada no seu dia a dia. 

As atividades práticas desenvolvidas levou em conta o conhecimento da 

moeda e de seus câmbios, o planejamento financeiro pessoal, os benefícios do 

planejamento, a viabilidade de poupança e investimentos entre outras atividades. 

Ao apresentar os tópicos discutidos foram feitas indagações aos alunos 

sobre o que está sendo discutido como forma de interagirem e ficarem a vontade com 

as discussões e o tema. 

No final da pesquisa em campo foi aplicado um questionário aos alunos 

com questões objetivas e subjetivas. O questionário continha perguntas relacionadas 

ao estudo e tema proposto.  Este abrangeu como os alunos vêem a perspectiva da 

educação financeira no seu dia, bem como opiniões em relação a importância de se 

tratar desse assunto, e a sua influência para formar cidadãos responsáveis. 

 

3. A Escola em Estudo 

 

A escola em estudo da rede pública de nível médio de Caraúbas é a escola 

Estadual Sebastião Gurgel. Ela funciona em três turnos: matutino, vespertino e noturno. 

Com seis turmas em cada turno, e no turno Noturno com três turmas. Estão 

matriculados atualmente 625 alunos. A maior parte dos alunos são da zona urbana, 

sendo uma pequena parcela da zona rural, e alguns de cidades circunvizinhas, como 

Janduís e Campo Grande.  A escola é dividida em equipes: de Direção, Pedagógica, de 

Apoio Administrativo e de Apoio Pedagógico. 

O corpo docente da escola é formado por dezessete professores, o qual, 01 

dos professores cursa mestrado, 03 são especialistas, 12 possuem nível superior e 01 

está concluindo a graduação. Já o corpo docente não efetivo é formado por três 

professores, que fazem parte dos convênios Estado/Município e SEEC (Secretaria de 

Estado da Educação e da Cultura) / Universidade.  

Alguns dos objetivos educacionais da escola são: oferecer um serviço de 

qualidade garantindo excelência no trabalho desenvolvido; primar por um ensino de 
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qualidade, formando cidadãos críticos; fortalecer o intercâmbio entre escola e 

comunidade; diminuir o índice de evasão e reprovação no prazo de dois anos.  

Durante o decorrer do ano letivo são colocados em prática alguns projetos, 

dentre os quais podem se destacar: Feira de Ciências, Projeto DESPERTAR em parceria 

com o Sebrae e Oficinas do ensino médio aprovado. Esse último citado é uma disciplina 

a mais na grade curricular do aluno. Todos os alunos precisam escolher umas das 

oficinas para participar. Dentre as oficinas podem ser destacadas de língua inglesa, 

geografia, história, português, entre outras. Nas oficinas são desenvolvidas atividades 

complementares aos assuntos estudos nas disciplinas, levando ao aluno a um maior 

aprofundamento do conteúdo. 

A escola em estudo da rede particular de Caraúbas é o Educandário Êxito 

Colégio e Curso. Tem como missão construir uma escola digna, justa e com 

fraternidade onde se tem a dignidade de exercer a plena e eficácia dos direitos e deveres 

de cidadãos, críticos, participantes e atuantes com as transformações sociais, 

econômicas e políticas.  A escola abrange ainda estudantes de outros municípios, como 

Campo Grande e Patu. 

O funcionamento da mesma é somente pelo turno da tarde. Em média estão 

matriculados 38 alunos. A gestão escolar é formada por dois diretores que graduação em 

pedagogia, e especialização em psicopedagogia. O corpo docente da escola possui 12 

professores, alguns possuem graduação, outros ainda estão finalizando sua graduação. 

Para uma boa administração escolar é realizado quinzenalmente um 

planejamento sobre as aulas, fazendo uma análise sobre o funcionamento da mesma, 

verificando se está sendo repassado o conteúdo de forma adequada aos alunos, como 

está o aprendizado e o que precisa ser melhorado para o melhor desempenho dos 

estudantes. 

Algumas atividades complementares e projetos são realizados durante o ano 

letivo, tais como: São João, Campeonato esportivo Manoel Filipe, além de 

comemorações de dia das mães, dos pais. Destaca-se o SEFAE, que é uma 

integralização da família junto à escola para melhorar o convívio dos mesmos 

trabalhando no desenvolvimento dos alunos. Além deste, outro evento importante é o 

Setê, que é o Seminário Temático do Êxito, realizado uma vez no ano. Trata-se de 

várias apresentações, onde são realizados trabalhos culturais, como poesia, música, 

poema, teatro, musicais, literatura brasileira, todos desenvolvido pelos alunos.  

 

4. Metodologia 

 

Este trabalho possui uma caracterização de pesquisa bibliográfica e de 

campo, visto que se pesquisou em livros as teorias de referencias para compreender a 

importância da educação financeira, como também o levantamento de informações 

junto aos estudantes de nível médio buscando saber como vêem e realizam ações para 

o aprendizado sobre a educação financeira.  

 

A pesquisa seguiu uma perspectiva qualitativa no que se refere ao método 

que fora utilizado para a coleta de dados.Segundo Hussey e Collis (2005, p. 59), “ Essa 

proposta qualitativa enfatiza os aspectos subjetivos da atividade humana focando o 

significado, e não a mensuração, de fenômenos sociais”.  
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Utilizou-se ainda, do método quantitativo para tabulação e análise dos dados 

coletados da amostra da população em questão. Segundo Oliveira (2001), esse método 

significa quantificar opiniões, dados, na forma de coleta de informações, com a 

utilização de recursos e técnicas estatísticas. 

Verificou-se nesse estudo qual a influência da educação financeira na vida 

dos estudantes e o entendimento de como esta questão pode contribuir para o 

conhecimento do valor do dinheiro e como aplicá-lo de forma mais adequada. 

No que se refere aos objetivos ela é do tipo descritiva. A pesquisa descritiva 

tem como objetivo observar, registrar, analisar e correlacionar fatos ou fenômenos sem 

manipulá-los.  Usa a descrição de características de determinada população ou 

fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis, utilizando técnicas 

padronizadas de coleta de dados (CERVO e BERVIAN, 2007). 

A coleta de dados utilizada será através da técnica de observação 

participante com os alunos da escola e de um questionário a ser respondido pelos 

alunos, tanto na escola pública como particular.Conforme Vergara (2000), a coleta de 

dados é a etapa em que o pesquisador se utiliza de alguma técnica para a busca de dados 

que respondam ao problema. 

Para Cervo e Bervian (2007) a coleta de dados envolve passos como a 

determinação da população a ser estudada, a elaboração do instrumento de coleta, a 

programação da coleta e a própria coleta.  

Os dados foram obtidos através de uma amostra de 36 alunos, que 

correspondem a 5,42% de uma população de 663 alunos. Esses 36 alunos somam o total 

da amostra da rede pública e particular de Caraúbas que ofereceram subsídios para a 

conclusão deste estudo.  

O tratamento de dados será realizado por meio da aplicação de questões 

abertas e fechadas, visto que se utilizou do método quantitativo (estatísticas 

descritivas com percentuais de freqüência das respostas) e do método quantitativo 

(análise do conteúdo das questões abertas).  

 

5. Apresentação dos dados 

 

Esta pesquisa abordou como a educação financeira se faz presente no cotidiano 

dos alunos do ensino médio das escolas pública e privada na cidade Caraúbas. 

  

Ao verificar o nível de conhecimento dos alunos em relação ao tema educação 

financeira é possível perceber que a grande maioria tem certo entendimento, mostrando 

que a mesma está relacionado com a administração das finanças, a um controle de 

gastos, a utilização do dinheiro de forma adequada sem desperdiçá-lo. Esse 

conhecimento segundo eles foram adquiridos com os pais que comentam 

freqüentemente sobre a questão do dinheiro.  

Quando perguntado aos alunos se exercem alguma atividade remunerada, cerca 

de  74,28%( 26 alunos) não trabalham, e apenas 25,72% ( 9 alunos) atuam no mercado 

de trabalho. Foi possível perceber que a parcela dos estudantes que não trabalham é 

porque a maior parte do tempo se dedica aos estudos, e outros por falta de oportunidade 

de empregabilidade.  
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Com relação ao uso da mesada 77,14% não recebe uma quantia fixa por mês. 

Mostrando que quando precisam de algo, por necessidade ou desejo recorrem aos pais 

que lhe proporcionam esse pedido. Apenas 22,86% dos alunos ganham mesada 

mensalmente, e desta percentagem a maioria é de escola particular.  

Examinou-se que o planejamento sobre as finanças pessoais é realizado por 

apenas 40% dos estudantes, que recorrem ao método de anotação dos gastos, analisando 

quais gastos. Já 60% dos alunos não fazem nenhum tipo de planejamento, porque 

consideram desnecessário. Todavia quando procurou-se saber sobre algum controle 

sobre os gastos mensais é notado que 60% adota uma prática de controle mensal. Isso é 

executado através de uma análise sobre a necessidade de se adquirir determinado item, 

gastar o mínimo possível e estabelecer de certa forma uma quantia a ser gasta por mês. 

Foi analisado que o controle mensal está relacionado como ato de comprar. Ao 

pensar em adquirir algum produto, a maior parte dos alunos, 54,28%, visam à satisfação 

de uma necessidade, enquanto 31,42% considera a chance de aproveitar uma 

oportunidade, e 14,30% indicam outras opções.  

É possível constatar nas respostas subjetivas que no geral os estudantes acham 

de grande relevância discutir o tema na escola, sendo um local apropriado. Eles 

destacaram que a escola é um grande responsável pelo desenvolvimento do aprendizado 

estudantil. Apesar de conversar algumas vezes o tema educação financeira em casa com 

os pais, os alunos não se sentem confiantes. Nota-se uma preocupação devido ao fato de 

temerem não saber lhe dar com o seu salário no futuro quando empregados, o que para 

os mesmos exigiria uma responsabilidade maior. 

Uma das sugestões enfatizadas pelos estudantes para o estudo da educação 

financeira seria oferecer uma disciplina específica para abordar o assunto, visto que 

consideram um tema significativo. Além disso, para discorrer sobre o mesmo relataram 

que o ideal é uma pessoa especializada tratar sobre o tema. 

Ao fazer uma analise sobre alguma abordagem referente a educação financeira 

na escola, percebeu-se que somente a escola privada faz referência a esse tema. Esse 

fato comprova que a escola pública tem uma deficiência nessa área, apesar de que os 

estudantes mostram um pouco de conhecimento no assunto.   

Esse fato é comprovado ao verificar que os alunos da escola particular 

analisam as possibilidades de pagamento antes de efetuar a compra. Para isso, enfatizam 

a questão dos juros sobre o valor pago. Optam por descontos em suas compras, pois 

com isso terão o preço reduzido, e assim economizaram.  

 

6. Conclusões e Recomendações 

 

Conforme proposto neste estudo, foi analisado como os alunos das escolas 

(pública e privada) do ensino médio vêem e realizam ações que favorecem o 

desenvolvimento da educação financeira em suas próprias vidas. 

 

Uma das considerações constatadas é certo conhecimento sobre a educação 

financeira por parte dos alunos. Apesar disso,a maioria não coloca de fato em prática o 

pouco que sabem. Dessa forma, são necessárias pessoas especializadas para discorrer 

sobre o tema, e assim mostrar como pequenas mudanças nos hábitos do cotidiano 

podem fazer toda a diferença em suas rendas.  
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Apesar disso, há uma falta de planejamento evidenciada pelos estudantes, que 

não se preocupam em adotar essa prática, pois não consideram importante o bastante. 

Sendo que o planejamento é a base para saber administrar as finanças, que também trará 

consequências nos seus objetivos e em outras áreas. Por isso, ter uma educação 

financeira adequada depende de como elabora o planejamento.  

É importante ressaltar que há um interesse desses alunos pelo conhecimento 

mais detalhado e trabalhar com a questão da educação financeira. Todavia a deficiência 

das escolas em discutir o assunto deixa os alunos a desejar.  

Dessa forma, a educação financeira se faz necessária no cotidiano desses 

jovens, pois tratar-se do saber lhe dar com seus recursos financeiros de forma eficiente. 

Para isso, é necessária uma mobilização por parte em especial das escolas para a 

aplicação desse tipo de educação. Esse fato, torna-se importante pois mostra a 

relevância de formar jovens conscientes e responsáveis com suas finanças.Como 

também é considerável a importância para a população como um todo da cidade de 

Caraúbas como também do país, pois os jovens de hoje serão cidadãos adultos do 

futuro.  
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FATORES INFLUENTES NA GESTÃO DOS BARES E RESTAURANTES DO 

AÇUDE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN. 
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; Laecio da Cunha Oliveira

2
.  

 

RESUMO: Este artigo é resultante de uma pesquisa científica do PIBIC-UERN, cujo 

plano de trabalho está intitulado: Estudar os fatores que influenciam a gestão dos bares e 

restaurantes no espaço nas proximidades da barragem de Pau dos Ferros-RN. O objetivo 

da presente pesquisa foi desenvolver um estudo de campo na área do empreendedorismo 

com os gestores dos bares e restaurantes que estão localizados as margens do Açude 

público do município de Pau dos Ferros – RN. A pesquisa foi realizada com todos os 

empreendedores, formais e informais, num total de 9 (nove) gestores, onde 2 (dois) 

gerenciam negócios formais e 7 (sete) negócios informais. A aplicação do formulário 

semi-estruturado com perguntas abertas e fechadas, para a coleta dos dados ocorreu 

durante o período de 15 a 30 de novembro de 2014. Esta pesquisa está classificada 

como do tipo exploratória e descritiva, onde buscou conhecer e descrever alguns fatores 

que são determinantes na gestão de um negócio próprio, assim, foi realizado um senso 

para a coleta de dados, com os nove empresários do ramo existentes na região da 

barragem. Na análise e discussão dos dados, foi constatado que o perfil empreendedor, 

dos gestores dos bares e restaurantes em questão, é, em sua maioria do sexo masculino, 

natural do município de Pau dos Ferros – RN, com ensino médio completo, etc., cujo 

principal desafio está relacionado à falta de capital. Concluímos, propondo soluções 

como a informatização dos bares/restaurantes, diversificação do cardápio e a criação de 
eventos para manter os clientes e atrair novos visitantes. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Empreendedorismo. Gestão Negócio Próprio. 

Bares/Restaurantes.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem como objetivo explanar sobre os fatores relacionados ao 

empreendedorismo, abordando um conteúdo que até então não é algo recente, pois está 

presente desde os primórdios da humanidade, desde os tempos primitivos, quando o 

homem “empreendia”, por exemplo, na criação de armas e ferramentas, com pedras, 

tanto para a caça quanto para a sua sobrevivência (HENRIQUE, 2009).  Enquanto 

Dolabela (2006) defende que o empreendedorismo não é um modismo, pois existe 
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desde a primeira ação humana inovadora, a fim de melhorar as relações entre as pessoas 

e com a natureza. 

O empreendedorismo tem sua origem de uma livre tradução que se faz do termo 

Entrepreneurship, que se caracteriza através da organização de recursos necessários, 

como o processo de iniciar uma atividade empresarial, assumindo os riscos e 

recompensas resultantes pelo negocio, englobando ideias de iniciativa e inovação 

(REAL, 2012; DOLABELA, 2006). Segundo Dolabela (2006), este termo implica uma 

concepção de mundo, uma forma de ser e de se relacionar, além de ser um das formas 

de manifestação da liberdade humana. Já Dornelas (2014, p.28), o define como sendo 

“[...] o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação 

de ideias em oportunidades. A perfeita implementação dessas oportunidades leva à 

criação de negócios de sucesso”. 

O economista Joseph Schumpeter (1949, apud DORNELAS, 2014, p.28), o qual 

dizia que “o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela 

introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização 

ou pela exploração de novos recursos e materiais”. 

Sabe-se que tanto para iniciar uma empresa, quanto para desenvolvê-la, ou pelo 

menos mantê-la ativa no mercado, o empreendedor enfrenta diversos fatores (como 

barreiras, desafios, oportunidades e incentivos) que são determinantes para o seu 

sucesso ou fracasso, logo, isso dependerá de como ele irá agir perante essas 

adversidades.  

De acordo com Chiavenato (2007), as empresas não vivem isoladas do mundo e 

nem são absolutas, pois operam em um ambiente geral composto por uma 

multiplicidade de variáveis que estão constantemente interagindo, de forma dinâmica, 

entre si. São variáveis econômicas, sócias, tecnológicas, culturais, legais, demográficas 

e ecológicas, que segundo o autor, causam impactos profundos em qualquer empresa. 

Logo, apesar de o mercado estar cada vez mais competitivo e dinâmico para as 

empresas, Greco et al. (2013) defende que há sempre espaço para o empreendedor 

conseguir vencer os seus obstáculos, e assim implantar suas ideias e construir o seu 

empreendimento. Kiyosaki, Fleming e Kiyosaki (2012, p.9) afirmam que: 

 

Os verdadeiros empresários agem quando os tempos estão ruins. Eles 
realmente não se importam com as oscilações do mercado. Estão sempre em 

busca de melhores produtos e melhores processos. Então, quando alguém diz: 

“Poxa, há menos oportunidades agora”, é porque essa pessoa é perdedora. 
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Os autores Malheiros, Ferla e Cunha (2005) explicam que para o empreendedor 

os obstáculos existem e surgiram para serem ultrapassados, e não contemplados. 

Destaca-se que são os empreendedores responsáveis e segundo Dornelas (2014, 9)  

estão “eliminando barreiras comerciais e culturais, encurtando distâncias, globalizando 

e renovando os conceitos econômicos, criando novas relações de trabalho e novos 

empregos, quebrando paradigmas e gerando riqueza para a sociedade.” 

Todavia, Malheiros, Ferla e Cunha (2005, p.18), destacam que “[...] para ser 

empreendedor em meio a uma economia instável é necessário ter iniciativa e estar 

preparado para assumir os riscos e compromissos necessários”. Se tratando de 

oportunidades, Dornelas (2014) afirma que elas, na maioria das vezes, são únicas. 

Completa Hashimoto (2006) afirmando que a oportunidade quando surge por breves e 

curtos momentos, devem estar  na mira. Pois, são os empreendedores que possuem a 

percepção diferenciada e estão abertos para às oportunidades de mercado. 

Segundo Degen (1989) é preciso ter predisposição e criatividade por parte do 

empreendedor para identificar as oportunidades. A predisposição para explorar o 

mundo, observar empreendimentos, e enxergar oportunidades por traz de seus anúncios 

e fachadas, seu funcionamento e as razões para seu sucesso, mediocridade ou fracasso. 

E assim se utilizar da sua criatividade para começar a associar suas observações, e 

desenvolver uma formula de sucesso sobre um tipo de negócio.. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho de pesquisa foi realizada no período de 15 a 30 de novembro de 

2014, sempre nos finais de semana e teve a aplicação de um instrumento de coleta de 

dados, representado pelo formulário, contendo perguntas objetivas e subjetivas,  

O presente estudo se enquadra na classificação “quanto aos fins” como pesquisa 

exploratória, segundo Vergara (2007) são realizadas em áreas com pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado, pois se busca estudar e conhecer o perfil dos 

empreendedores dos bares e restaurantes existentes as margens do açude publico do 

município de Pau dos Ferros – RN.  

Classificam-se também, como pesquisa descritiva, que para Michel (2005) Tem 

o propósito de analisar, com a maior precisão possível, fatos ou fenômenos em sua 

natureza e características como as que são estudadas por meio dos dados e informações 

coletadas nos bares/restaurantes localizados nesta área de lazer.  
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A pesquisa foi realizada com todos os empreendedores, formais e informais, 

num total de 9 (nove) empresários, onde 2 (dois) gerenciam negócios formais e 7 (sete) 

negócios informais. Segundo Gil (2002, p.51), “quando o levantamento recolhe 

informações de todos os integrantes do universo pesquisado, tem-se um censo”. Para 

Lopes Júnior (2014) e Corrar (2008), quando se trata de uma população ou universo em 

numero bem reduzido, o censo é o método  mais adequado para a realização da pesquisa 

de campo, pois o censo propicia precisão incontestável no estudo da amostra 

representativa da pesquisa científica.  

 Esta pesquisa ainda se classifica como quantitativa e qualitativa. Os dados 

subjetivos colhidos durante a pesquisa, sobre os empreendedores, foram analisados de 

forma qualitativa, que segundo (Santos, 2011) por ser indicado como o caminho mais 

adequado para se conhecer valores, significados, motivos, experiências e atitudes das 

pessoas envolvidas com os fenômenos investigados cientificamente. Também teve, a 

análise quantitativa das questões objetivas propostas aos entrevistados, através de 

métodos estatísticos.  

Foram utilizadas ferramentas como o software Microsoft Excel e o Word, para 

auxiliar na elaboração final dos resultados colhidos como na criação de gráficos e 

tabelas, para que os dados e informações que são mostrados e analisados nos resultados 

e discussão na interpretação para o leitor deste estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Primeiramente como primeiro fator, buscou-se conhecer um pouco sobre o perfil 

dos empreendedores dos bares e restaurantes presentes as margens do Açude público do 

município de Pau dos Ferros – RN, através da aplicação dos nove formulários de 

pesquisa, observou-se que o número de pessoas do sexo masculino é bem superior ao do 

sexo feminino. Com maioria de 78% da classificação geral, os homens se mostram em 

grande peso, já as mulheres estão apenas com 22% de participação nos 

empreendimentos. Já na pesquisa GEM (2013), as mulheres estão com uma maior 

participação no mercado e na abertura de novos negócios no Brasil, representando 52% 

dos novos empreendimentos com menos de três anos e meio de atividade. Contudo, 

mesmo as mulheres sendo maioria em quatro das cinco regiões brasileiras, na Região 

Nordeste possuem uma participação inferior a dos homens (GRECO ET AL., 2013). 
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A seguir, o quadro 1 apresenta naturalidade dos empreendedores que atuam na 

barragem municipal de Pau dos Ferros – RN. 

 

Quadro 1 – Naturalidade dos empreendedores 

Pau dos Ferros – RN 67% 

Rafael Fernandes – RN  11% 

Santa Cruz – RN   11% 

Belém do Brejo do Cruz – PB 11% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Observando o quadro 1, verifica-se que a maioria dos empreendedores dos bares 

e restaurantes da barragem possui naturalidade em Pau dos Ferros – RN, um público de 

67%. Já os demais, 33%, têm suas origens nas cidades de Santa Cruz – RN, Rafael 

Fernandes – RN, e Belém do Brejo do Cruz – PB. Assim, além de possuir um forte 

número de empreendedores nascidos na localidade, o que pode traduzir que na 

barragem de Pau dos Ferros – RN.. 

Sabe-se até então que a experiência em um ramo de negocio conta bastante 

como diferencial competitivo, e fator motivacional, para se abrir e sustentar uma 

empresa. Afinal, ter conhecimento em uma área de mercado pode gerar confiança, e 

segurança, ao futuro empreendedor sobre sua decisão. Mais adiante, o quadro 2, 

apresenta as respostas referentes à experiência dos empreendedores no seu negocio 

próprio. 

 

Quadro 2 – Você teve alguma experiência relacionada este tipo de negocio, antes de empreendê-

lo? 

Sim 33% 

Não 67% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

A partir da análise do quadro 2, percebe-se que 67% dos empresários não 

tiveram nenhuma experiência ligada a sua área de atuação,. Já 33% dos entrevistados 

afirmaram já terem trabalhado na área.  Para esses 33% foi questionado sobre como foi 

essa experiência e constatou-se, de modo geral, que eles chegaram a trabalhar de 5 a 15 

anos na área, por exemplo, atuando como garçom.  

Para Degen (1989) o conhecimento no ramo é importante para se abrir um 

negócio, pois o empreendedor precisa ter conhecimento necessário para gerar seus 

produtos ou serviços. Do mesmo modo, Dornelas (2014) defende que o futuro 

empreendedor deve investir em uma área que conhece e que tenha afinidade. Daí a 
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importância do empreendedor gostar de atuar na área e ter paixão pelo o seu negócio e 

pelas atividades que realiza.  

Outro fator pesquisado foi as características dos empreendedores. Estes foram 

questionados através de uma pergunta fechada, com opções criadas a partir das 

definições de Dornelas (2014). A seguir, no gráfico 1, tem-se o resultado da questão. 

  

Gráfico 1 – Quais são suas características como empreendedor? 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Analisando o gráfico 1, verifica-se que 89% dos empreendedores apontou como 

sua principal característica ser otimista e apaixonado pelo o que faz. Isso é bastante 

positivo para o empreendedorismo na região e para os empresários, bem como para 

aqueles que estão ligados diretamente ou indiretamente a eles, pois ter paixão pelo o que 

faz é o primeiro e grande passo para o sucesso, a paixão é uma das coisas que realmente 

fazem uma pessoa dar o melhor de si (COSTA, 2002; PESCE, 2012).  

Já a habilidade de saber explorar oportunidades e de serem organizados, foram 

citadas por 56%, cada uma. Sobre essa primeira habilidade, nota-se que os 

empreendedores se mostram preparados para atender necessidades do mercado, afinal, 

Dornelas (2014, p.47) relata que “o que conta não é ser o primeiro a pensar e ter uma 

ideia revolucionária, mas, sim, o primeiro a identificar uma necessidade de mercado e 

saber como atendê-la, antes que outros o façam”. Já 44% afirmaram assumir riscos 

calculados. Sobre isso, Dornelas (2014) defende que o verdadeiro empreendedor assume 

os riscos de forma calculada, os gerenciando e, principalmente, avaliando as suas reais 

chances de obter sucesso.  

89%

56%

56%

44%

22%

11%

11%
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Identificou-se também que 22% se consideram dedicados ao seu 

empreendimento, enquanto que 11% julgam ser determinados. E apenas 11% se 

consideram visionários, uma característica que era esperada estar mais presente entre 

esses empresários. Para Dornelas (2014, p.23) os empreendedores “[...] têm a visão de 

como será o futuro para seu negócio e sua vida e o mais importante: tem a habilidade de 

implementar seus sonhos”. 

Prosseguindo com a pesquisa, buscou-se identificar e diferenciar os 

empreendimentos com relação ao seu ramo de atividade. 78% dos empreendimentos 

realizam suas atividades no ramo tanto de bar, como de restaurante, uma vez que 

possuem uma estrutura física e características, em seu funcionamento, capazes de 

atender a um público bem maior dos que prezam por suas atividades voltadas para o 

ramo apenas de bar, os quais representam apenas 22% do total. 

Posteriormente, procurou-se identificar os motivos que levaram cada 

empreendedor a montar o seu negócio próprio. A seguir, o quadro 3, ilustra os 

resultados da pesquisa. 

 

Quadro 3 – Por qual motivo você abriu o negócio próprio? 

Por gostar de trabalhar 11% 

Sobrevivência 11% 

Continuidade ao negócio familiar 22% 

Autonomia e independência 22% 

Complementar a renda familiar 33% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Com base no quadro 3, verifica-se que a maioria dos empreendedores teve como 

principal motivo para abrir o negócio próprio, o desejo de ganhar dinheiro para 

completar a renda da família, citado por 33%. Já dar continuidade ao negócio familiar e 

a autonomia e independência ficaram numa segunda posição, citada por 22%. Enquanto 

que o fato de “gostar de trabalhar” e o motivo de “sobrevivência” ficaram por último, 

dito por 11% dos empreendedores, cada um.  

Então, observando esses motivos, percebe-se que a maioria, com exceção do fato 

de gostar de trabalhar ou pra manter o negócio da família funcionando, apontou, de 

forma indireta, o fato de querer ganhar dinheiro, seja pra sobreviver, independência, 

autonomia, etc. E em meio a um universo de fatores que motivam alguém a investir em 

um negócio próprio, Degen (1989) destaca que a maioria das empresas de sucesso foi 
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criada por homens e mulheres que possuíam uma vontade de ganhar muito dinheiro e, 

em outros casos, pelo desejo de sair da rotina a qual estavam submetidos. 

Posteriormente, foi perguntado qual foi o maior desafio na abertura do seu 

negócio próprio. Os resultados estão expostos no quadro 4. 

 

Quadro 4 – Qual o maior desafio enfrentado na abertura do seu negócio próprio? 

Falta de capital inicial 78% 

Falta de qualificação 11% 

Briga judicial 11% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Com base no quadro 4, nota-se que 78%, afirmaram que a falta de capital 

próprio foi o maior desafio para a abertura de seu empreendimento. Segundo Degen 

(1989), o fator dinheiro não pode ser um empecilho ao empreendedor que deseja montar 

um negocio próprio, para isso, ele cita alguns mitos em seu livro, que o empreendedor 

deve tomar para seguir sua jornada.  

Continuando a análise do gráfico, percebe-se também que 11% acreditam que o 

maior desafio foi a falta de qualificação nas atividades do seu ramo, enquanto outros 

11% relataram brigas judiciais. Segundo Malheiros, Ferla e Cunha (2005, p. 24), o 

empreendedor, ao iniciar uma empresa, “[...] será aquele que tomará as decisões e suas 

características influirão muito nesse arriscado negócio. É preciso muita determinação e 

perseverança. A criatividade será necessária não só para iniciar, mas também para 

sustentar o negócio ao longo do tempo”. 

Assim, também se buscou saber qual o maior desafio enfrentado para mantê-lo 

ao longo do tempo. Os resultados da questão estão expostos a seguir, no quadro 5. 

 

Quadro 5 – Qual o maior desafio enfrentado para manter o seu negócio próprio? 

Falta de capital de giro 67% 

Falta de incentivo do governo municipal 11% 

Briga judicial  11% 

Diminuição do fluxo de clientes devido a 

estiagem 

11% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

De acordo com o quadro 5, percebe-se que o fator dinheiro continua sendo um 

desafio na gestão do negócio próprio, pois a maioria, 67% do total, apontou a falta de 

capital de giro para manter o empreendimento.  Enquanto 11% informaram que foi a 

diminuição do fluxo de clientes no estabelecimento, provocado pela estiagem e 
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diminuição do volume de água na barragem de Pau dos Ferros – RN, hoje, está sendo 

seu maior desafio.  

Para Dornelas (2014), o empreendedor deve analisar bem em que ramo irá atuar 

e que vida quer levar, devendo assim, analisar quais os desafios e dificuldades que pode 

enfrentar ao longo de sua jornada, e principalmente, se questionar se está disposto a 

encarar isso. Contudo, os autores Malheiros, Ferla e Cunha (2005) explicam que o 

desafio é proporcional ao obstáculo, quanto maior este, maior será o desafio. Ou seja, o 

empreendedor tem uma visão diferente com relação aos obstáculos que lhe são 

impostos. 

Em seguida, foi questionado aos empreendedores, como eles identificam as 

oportunidades no seu empreendimento. Nesse processo de identificação de 

oportunidades, Degen (1989) cita oito formulas mais comum, como a: Identificação de 

necessidades do mercado consumidor; observação de deficiências dos concorrentes; 

observação de tendências de mercado; derivação da ocupação atual; procura de outras 

aplicações; exploração de hobbies; lançamento de moda; e a imitação de algum sucesso 

alheio. O gráfico 2 apresenta as respostas dos empreendedores. 

 

Gráfico 2 – Como você identifica oportunidades neste negócio? 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Verifica-se, conforme o gráfico acima que 56%, afirmaram encontrar as 

oportunidades para o seu negócio, através da identificação das necessidades dos seus 

clientes, sendo assim objetivos na busca pela satisfação dos consumidores. De acordo 

com Degen (1989, p.22), “[...] a fórmula mais direta para identificar oportunidades de 

negócios é procurar necessidades que não estão sendo satisfeitas e desenvolver os 

56%33%

11%
Identificação de 
necessidades dos clientes

Observando as tendências 
de mercado

Limitação da visão dos 
concorrentes
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produtos ou serviços para satisfazê-las, a um custo que os consumidores estejam 

dispostos a pagar”.  

Já 33% disseram que identificam as oportunidades através da observação das 

tendências de mercado, o que exige do empreendedor a capacidade de estar sempre 

atento ao cotidiano, e assim entender quais as tendências irão influenciar o seu dia-a-

dia, o seu empreendimento, com isso, ele deve buscar prever quando elas poderão 

acontecer, e qual o impacto irão causar, o empreendedor tem que se preparar conforme 

suas análises e objetivos (DEGEN, 1989).  

Enquanto que 11% relataram que é através da deficiência dos concorrentes. 

Contudo, Dolabela (2006) afirma que não existe uma “receita de bolo”, nem checklists 

para conseguir identificar e agarrar as oportunidades que surgem no ambiente, para o 

autor, tudo irá depender da capacidade do empreendedor. 

Em seguida, a fim de confirmar a forte influência da barragem de Pau dos Ferros 

– RN para atrair turistas e clientes, questionou-se aos empresários sobre qual o grau de 

importância dela para o seu negócio. O gráfico 3 ilustra o resultado dessa questão. 

 

Gráfico 3 – Na sua visão, qual o grau de importância da barragem pro seu estabelecimento? 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Com o gráfico 3, comprova-se o quanto a barragem é importante para o 

comercio da região, pois 89% afirmaram que ela tem muita importância, ela influencia 

fortemente no fluxo de clientes. Praticamente todos os empreendedores destacaram a 

grande importância do açude, qualificando o como sendo “ótima”, “indispensável”, não 

só para o comercio, mas também para toda a região, e quando está cheia, ou 

“sangrando”, os bares e restaurantes lotam fácil. Quando cheia, melhora cerca de 90% a 

100% o movimento.  

89%

11%
Muito importante, pois  
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Tem importância, mas 
pouco influencia no fluxo 
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Contudo, 11% relataram que a barragem pouco influencia no fluxo de clientes 

do seu negócio. Porém, a falta de chuvas nos últimos anos, afastou a maioria dos 

visitantes e clientes, principalmente quando o inverno enchia a barragem e tinha a 

sangria o número de pessoas que visitavam a barragem era imenso, cujos 

bares/restaurante não atendia toda a demanda. Conforme Kiyosaki, Fleming e Kiyosaki 

(2012), as pessoas se tornam mais criativas durante uma incerteza econômica, pois saem 

de suas zonas de conforto e tomam a iniciativa pela mudança, por melhori1as, ou seja, 

os fortes emergem durante essas épocas de fraqueza. 

 

CONCLUSÃO  

 

Constatou-se no presente artigo, mostramos os principais autores e 

pesquisadores da área de empreendedorismo como base teórica. Já na pesquisa de 

campo, revelamos que a maioria dos empreendedores é do sexo masculino, com 

naturalidade na cidade de Pau dos Ferros – RN.  

Poucos moradores tiveram a oportunidade de iniciar o próprio negócio, como os 

bares/restaurantes do presente estudo no açude público de Pau dos Ferros, conhecido 

popularmente como “Barragem”. Os que tiveram êxito na gestão do negócio próprio 

tinham alguma experiência na área, onde a maioria enfrentou dificuldades como a falta 

de capital para manter o empreendimento e a seca da barragem. São empreendedores 

apaixonados por aquilo que fazem.  

Neste artigo, mostramos alguns autores da área de empreendedorismo e 

fragmentos da realidade em forma de gráficos e tabelas dos fatores influentes na gestão 

dos bares/restaurantes em áreas de lazer e sugerimos como soluções disponibilizar uma 

pagina na internet dos produtos e serviços oferecidos por cada bar/restaurante, criando-

se cardápios diferenciados e com padrões de qualidade exigida pelo mercado. 

Por fim, criar eventos gastronômicos neste açude, para que os clientes possam 

avaliar e ser premiados os melhores pratos e serviços de cada bar/restaurante localizado 

nas proximidades do açude público de Pau dos Ferros-RN. 
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FELICIDADE ALÉM DAS PÁGINAS: APROPRIAÇÃO E MODOS DE 

SUBJETIVAÇÃO ENGENDRADOS PELA LITERATURA DE AUTOAJUDA 

UM ESTUDO DE RECEPÇÃO 

Tamara de Sousa Sena 1; Marcília Luzia Gomes da Costa Mendes2  

 

RESUMO: O objetivo da pesquisa é avaliar as experiências dos leitores do gênero 

autoajuda utilizando os estudos de recepção. Ao analisar percebesse que nos dias de hoje, 

os bens subjetivos foram transformados em produtos, os indivíduos são levados a 

gerenciar suas vidas em busca da alta performance e são transformados em um capital 

humano. Acumulam conhecimentos e habilidades, para ficarem em posição de vantagem 

em relação à concorrência, acabam medindo os méritos ou valores das ações, com 

parâmetros da racionalidade econômica. Vivem na busca de render o máximo, para 

chegar até a felicidade vendida, como se essa felicidade, deixasse de ser subjetiva para se 

transformar em um produto. Ao observar que o ser humano, está cada vez mais 

estimulado a alcançar seu máximo, muitos usam os livros de autoajuda como guias para 

buscar melhorar e enfrentar problemas pessoais. No estudo são abordados os conceitos 

de felicidade, trabalhado por Mcmahon (2006) e Freire Filho (2011). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Felicidade; literatura de autoajuda; recepção. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente o tema felicidade está cada vez mais em destaque, podemos 

encontrar nas mensagens publicitárias, em livros de autoajuda e pesquisas acadêmicas, 

por ser um tema tão frequente pode parecer banal, mas ao aprofundar na sua história 

percebemos o quanto é importante esse debate. Hoje a felicidade foi transformada em um 

direito natural, o indivíduo sente o direito de ser feliz o que acabou se tornando uma 

obrigação, as pessoas antes poderiam aceitar não serem felizes, mas hoje acreditam em 

uma vontade divina ou na responsabilidade da sociedade em fornecer meios para alcançar 

a felicidade, e se não conseguir esse objetivo é tido como um fracasso.   

Para entender os esforços atuais da sociedade para alcançar a felicidade, é 

importante analisar seu passado, que nem sempre foi feito de capítulos felizes, também 

                                                           
1 Discente do curso de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus Central, 
UERN. email: tamara_sena@yahoo.com.  
 
2 Docente do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus 
Central, UERN. email: marciliamendes@uol.com.br.  

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1220

mailto:tamara_sena@yahoo.com
mailto:marciliamendes@uol.com.br


possui seus momentos obscuros. Outro ponto importante ao olharmos para o passado é 

observar a maneira como homens e mulheres irão compreender a felicidade, já que essa 

percepção muda significantemente se compararmos diferentes culturas e períodos de 

tempo. 

Nascida no mundo antigo da Grécia clássica e profundamente moldada 

pela tradição judaico-cristã para emergir como uma nova e radical força 

durante o Iluminismo, a felicidade e a busca por ela vêm desde então 

exercendo fascínio, influenciando de modo fundamental nossas 

expectativas e nossas experiências modernas. Está claro que é 

impossível compreender de forma adequada qualquer esforço 

contemporâneo para atingir a felicidade sem levar esse passado em 

conta [...] (MCMAHON, 2006, p. 14). 

 

Justamente na Grécia Antiga que surgiram os primeiros registros sistemáticos 

sobre a felicidade, conhecida na época como eudaimonia. Em um pequeno espaço de 

tempo filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles e Epicure apresentaram ideias 

diferentes para o significado de eudaimonia. De tamanha importância são as 

contribuições desses pensadores, que até hoje estudamos esses filósofos e seus 

fundamentos, e muitas vezes usando como base para entendermos algumas situações 

atuais.  Logo depois da Grécia Antiga, os estudos de felicidade continuam em Roma, com 

o fundamentalismo filosófico da religião cristã, teve como maiores propagadores Santo 

Agostinho e Tomás de Aquino, depois chegamos ao iluminismo que enxerga a felicidade 

menos como um ideal divino e mais como algo a ser buscado e conquistado agora. 

Definir felicidade é um problema reconhecido por muitos autores, consequência 

da pluralidade de seus significados e da dependência do momento histórico e social em 

que está inserida para ser definida para determinado grupo. Como na Grécia Antiga na 

qual a palavra que mais se aproximava do sentido de felicidade era eudaimonia, que na 

sua etimologia significa eu (bem disposto) + daimon (aquele que possui um poder divino), 

mostra que a ideia felicidade para os gregos estava ligado a um bem divino como afirma 

Oliveira (2015). 

A inquietação de pesquisar como os indivíduos lidam com a felicidade surgiu, 

ao observar que o ser humano, está cada vez mais estimulado a buscar seu máximo, 

gerenciando sua vida de uma forma que consiga alcançar a alta performance, para se 

enquadrar nos modelos de felicidade comercializados pela indústria cultural. Como 

afirma Freire Filho (2011), a realização não se trata apenas de uma necessidade 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1221



econômica, mas de uma doutrina em busca da autorrealização, do desejo de ser mais, do 

desafio e da superação, fazendo assim parte do imaginário contemporâneo, e do 

reconhecimento do mito da onipotência. Atualmente os bens subjetivos foram 

transformados em produtos, como se ao seguir certas regras e padrões resultaria em um 

objetivo já determinado, é como se o indivíduo tivesse trabalhando em uma empresa e 

não lidando com a subjetividade. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para realizar este estudo praticamos uma análise qualitativa das respostas 

coletadas de um questionário aplicado, aos leitores, os consumidores da literatura de 

autoajuda, o foco da pesquisa foi na recepção. O questionário começou a ser realizada no 

dia 11 de fevereiro de 2015 e finalizada em 31 de maio de 2015, foi divulgado na rede 

social, Facebook, sendo compartilhada em grupos de alunos e profissionais da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). No total participaram 20 

colaboradores, que responderam as 12 perguntas solicitadas, sendo essas questões 

subjetivas e objetivas.  

O questionário foi utilizado como uma ferramenta para podermos identificar e 

analisar as experiências pessoais dos indivíduos ao lerem livros de autoajuda. Depois que 

as entrevistas foram finalizadas reunimos os dados e iniciamos a análise utilizando os 

estudos de recepção para trabalhar as respostas dos participantes. Assim examinamos os 

leitores, para saber com qual propósito eles buscarem entrar em contato com esse gênero 

literário, sendo que alguns desses livros prometem a receita da felicidade e melhorar a 

qualidade de vida do leitor, ao seguir as regras contidas nas obras. 

Para complementar a análise da pesquisa, também foi utilizado os estudos sobre 

felicidade, capital humano, alta performance e consumo para aprofundar as motivações 

dos leitores ao buscar essas obras. Com esses conceitos podemos estudar em que meio 

estão inseridos esses leitores, vendo quais são os conceitos presentes na sociedade, e 

assim aplicar o estudo de forma ampla.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Toda pesquisa é resultado de um conjunto de escolhas feitas pelo pesquisador, 

que acaba marcando todo o processo, a recepção é antes de qualquer coisa uma 

perspectiva de investigação e não uma área de pesquisa, sobre mais um aspecto do 
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processo de comunicação, neste caso, o público, segundo Lopes, Borelli e Resende 

(2002). A recepção leva a realização de uma investigação fragmentada, sendo redutora 

do processo de comunicação em áreas autônomas como: da produção, da mensagem, do 

meio e da audiência. 

Quanto às comunicações, chama atenção a busca dos condicionantes do 

sujeito, das mediações que ultrapassam a noção de um determinismo 

entre emissor e receptor, ou sujeito e objeto. Embora esse “quem” da 

comunicação, esse sujeito, teoricamente ainda não esteja configurado, 

sabe-se que ocupa um espaço contraditório, o da negociação, o da busca 

de significações e de produções incessantes de sentido na vida 

cotidiana. O receptor deixa de ser visto, mesmo empiricamente, como 

consumidor necessário de supérfluos culturais ou produto massificado 

apenas porque consome, mas resgata-se nele também um espaço de 

produção cultural; é um receptor em situações e condições, e por isso 

mesmo cada vez mais a comunicação busca na cultura as formas de 

compreendê-lo, empírica e teoricamente (SOUSA, 1994, p. 26-27). 

 

O receptor passa a ser bem percebido no ambiente da cultura em produção, deixa 

de ser visto como apenas um consumidor passivo, com a recepção o sujeito agora foi visto 

de forma que vai além da superficialidade, ao estudá-lo buscamos conhecer em que 

contexto social ele está inserido e como reage ao produto que consome. Como ele 

transforma as informações e produtos que tem acesso, e através de um olhar do receptor 

enxergaremos o produto ou mensagem com que tem contato. 

Foi nesse contexto de estudos sobre recepção e comunicação que aconteceu a 

mudança no qual as relações entre comunicação, cultura e ideologia mostram diferentes 

formas de interação, e as questões da subjetividade compõe os confrontos e desafios 

quanto às informações acumuladas e o que as práticas sociais têm desenvolvido.  

Ao tratar a subjetividade como um produto, o ser humano é pensado como uma 

forma de capital, transformado em um recurso econômico, como o aplicado a produção, 

que segue regras de gerenciamento, para resultar em bem-estar psicológico e maior 

produtividade, muitos estudos no meio econômico e da educação apontam a importância 

de investimento no capital humano, afirma Freire Filho (2011). A teoria do capital 

humano foi desenvolvimento pelos economistas associados à Escola de Chicago, Os 

estudiosos fizeram inicialmente, uma análise para perceber a correlação entre os padrões 

de renda que a pessoa teve na vida e as decisões de investimentos em atividades como 

escolaridade e formação profissional. Mas com o tempo a história do capital humano 
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passou a ter um quadro de referência maior, começou assim a contemplar outros 

elementos, como aceitar todas as condutas e emoções humanas que levariam valor social 

ao homem, e ao mesmo tempo contribuísse para o maior poder econômico das 

organizações. Freire Filho (2011) lembra que o ser humano, na sua relação com a 

empresa, passa a ser seu próprio capital, o produto e sua fonte de rendimento, dentro dessa 

realidade, o indivíduo passa a ser o microcosmo de uma empresa liberal, aberto a 

concorrência e a competição. 

[...] o capital humano, conceito-chave utilizado pelos países do centro 

capitalista mundial para colocar a educação ou a formação no centro de 

suas políticas sociais. É um conceito comum a organizações como o 

Banco Mundial, a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e a Comissão Europeia. Na visão dessas 

organizações, as políticas educacionais articulam-se estreitamente às 

políticas de geração de empregos e às políticas macroeconômicas. Fala-

se aí, então, da ‘importância crucial do investimento em capital 

humano’ (PAIVA; SODRÉ, 2011, p.15). 

  

A mídia também tem papel importante, em relação à propagação da teoria do 

capital humano, com suas muitas matérias produzidas pela imprensa mostram ao leitor 

como controlar suas emoções, tempo, interações sociais com o objetivo de melhorar seu 

desempenho, a sua popularidade. O caminho é indicado, tudo para levar a maximização 

das potencialidades internas, são usados conselhos de profissionais de relações humanas 

a psicólogos, tudo para encorajar o indivíduo a agir de maneira sistemática, para acumular 

qualidades que os deixe em posição de vantagem em relação a concorrência, que 

encontramos por toda a esfera da vida 

Na sociedade do consumo, Lipovetsky (2007) defende que aconteceu uma 

revolução no comportamento e no imaginário de um consumidor, aponta o surgimento de 

um Homo consumericus, uma espécie de consumidor instável e flexível, o autor o nomeia 

de hiperconsumidor que espera adquirir experiências emocionais e de qualidade de vida, 

ele já não busca apenas bem-estar material, procura também conforto psíquico, de 

harmonia interior e desabrochamento subjetivo.  

De um lado, a sociedade de hiperconsumo exalta as referências do 

maior bem-estar, da harmonia e do equilíbrio; do outro, ela se apresenta 

como um sistema hipertrófico e incontrolado, uma ordem bulímica que 

leva ao extremo e ao caos e que vê coabitar a opulência com a 

amplificação das desigualdades e do subconsumo. As mazelas são 

duplas: dizem respeito tanto à ordem subjetiva das existências quanto 
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ao ideal de justiça social. É assim que a era da felicidade paradoxal 

exige soluções, elas próprias paradoxais (LIPOVETSKY, 2007, p. 

19). 

 

Com essa mudança no comportamento do consumidor, Lipovetsky (2007) 

aponta um novo aspecto da sociedade de hiperconsumo, que seria a felicidade paradoxal, 

quando vivemos em uma comunidade cada vez mais rica, mas um número crescente de 

pessoas vive com dificuldade financeira, e muitas vezes sem o necessário para viver. São 

indivíduos mais bem cuidados, mas não impede que eles se tornem hipocondríacos, 

precisam claramente consumir menos assim teriam menos cobranças e dependeríamos 

menos dos bens de consumo, mas Lipovetsky (2007) faz uma consideração aos aspectos 

do mais consumo, ao afirmar que temos que consumir para progredir, ele propõe uma 

discussão para o reequilíbrio da cultura consumista e reinvenção do modo de vida.  

Mediante o exposto e na tentativa de analisar como os colaboradores da pesquisa 

se apropriam da literatura de autoajuda, realizamos essa pesquisa que tem como foco a 

recepção e a discussão teórica para refletirmos sobre as respostas ao questionário. 

Tivemos a participação de 20 pessoas, que preencheram o questionário publicado na rede 

social, Facebook, em grupos de alunos e profissionais da Universidade do Rio Grande do 

Norte (UERN).  

Dos participantes 11 são mulheres e nove homens, quando perguntados qual o 

autor preferido da literatura de autoajuda, oito pessoas votaram que não tinham nenhum 

escritor de preferência, mas seis entrevistados escolheram Augusto Cury, não foi 

nenhuma surpresa já que o mesmo é um dos autores que mais vende livros em nosso país. 

Ainda foram citados autores como James Hunter, Lair Ribeiro, William P. Young, Mark 

Baker, Daniel Goleman e Paulo Coelho cada um recebendo um voto. Quando perguntados 

qual a frequência que liam obras de autoajuda, 12 indivíduos afirmaram que às vezes 

buscavam esse gênero, já respondendo sobre quantos livros leram 11 pessoas tiveram 

contato entre 1 a 5 livros e quatro apontaram que entre 5 a 10 obras.   

Do grupo participante da pesquisa respondendo sobre suas ocupações, oito são 

professores e seis são alunos. Sobre o grau de instrução dos entrevistados, nove possuem 

estudo superior, um ensino médio e dez na Pós-Graduação. Enquanto a renda 11 
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apontaram ganhar até dois salários mínimos, um menos de um salário e oito ganham mais 

de quatro salários.  

Com esses dados percebemos que grande parte do grupo, possui alto grau de 

escolaridade e acesso a informação, assim esperasse uma visão mais ampla e crítica. 

Como a pesquisa é voltada para o leitor, tirando o emissor do centro da pesquisa para 

investigar o receptor desses livros de autoajuda, é importante saber em qual ambiente vive 

e as influências que essas pessoas sofrem, além de suas informações pessoais como a 

escolaridade, renda, profissão e idade, alguns aspectos que podem ajudar a analisar esse 

receptor.  

Depois de identificar aspectos pessoais dos participantes, eles tiveram que 

responder a pergunta: “No caso de ser leitor/a, o que o/a motivou a ler livros do gênero 

autoajuda?”. Apenas duas pessoas não responderam, quatro afirmaram que ganharam de 

presente ou foi indicado por amigos ou familiares, receberam a indicação porque 

passavam por momentos difíceis, e quem indicou já era leitor de literatura de autoajuda.  

Muitas pessoas buscam esse tipo de literatura porque estão atrás de respostas e 

ajuda, ou passando por momentos difíceis e enxergam na autoajuda uma forma de 

resolver impasses e ter esperanças. Como afirma Canavire (2014) com a natureza 

testemunhal das histórias de literatura de autoajuda, muitas vezes o leitor reconhece suas 

próprias preocupações emocionais em situações vivenciadas por outras pessoas. Ao 

perceber que outras pessoas também já passaram por problemas semelhantes ao seu, o 

leitor reconhece que pode aprender com as vitórias ou derrotas contadas, desta maneira o 

livro de autoajuda oferece ao leitor um paradigma no qual pode se encaixar.  

Ao observar as respostas percebemos que metade dos entrevistados relataram a 

sua experiência com o gênero autoajuda de forma positiva, chegando a defendê-los do 

estigma e preconceito que essas obras carregam, já que esses livros muitas vezes são tidos 

como literatura de menor valor. Os entrevistados veem neles uma forma de ajuda e 

conhecimento próprio, já a outra metade que participou da pesquisa o enxergam de forma 

negativa, alguns responderam que leram apenas para conhecimento literário, outros por 

ganhar o livro de alguém próximo e buscaram ler, mas por acharem que as obras 

pregavam uma positividade impossível e incompatíveis com a humanidade, desistiram de 

continuar e acompanhar outras obras do gênero.  
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Percebeu que ocasionalmente e dependendo da pessoa, os livros de autoajuda 

podem auxiliar o pensamento de um indivíduo a encarar alguma situação da vida, um dos 

entrevistados levanta uma questão interessante ao relatar que muitas pessoas recorrem a 

esses livros em busca de ajuda, porque estão passando por alguma dificuldade, e por 

vergonha ou falta de acesso, mas que talvez precisassem de um acompanhamento 

psicológico. 

CONCLUSÃO 

Finalizada a pesquisa percebemos que grande parte daqueles que buscam a 

literatura de autoajuda, estão passando por algum problema pessoal e alguém próximo 

indica ou presenteia com um livro do gênero, começam a ler com a esperança que nele 

esteja à receita para alcançar a felicidade ou resolver os problemas. Já alguns iniciam a 

leitura por curiosidade, por ser obras de grande alcance e que causam comentários por 

parte de quem acompanha e admira o gênero.  

Vistos apenas como um auxílio, os livros de autoajuda podem contribuir, mas se 

tidos como uma salvação que seguindo as regras que ele defende acaba sendo prejudicial, 

já que algumas obras defendem uma felicidade inalcançável. Um sentimento altamente 

subjetivo como a felicidade, não é possível ser conquistada da mesma maneira por todos 

apenas seguindo modelos fixos e fórmulas prontas.  

A felicidade é reduzida às tendências egoístas da sociedade, na qual o dinheiro e 

a propriedade privada são apresentados como elementos onipotentes (ideologia do “ter”), 

mas a humanidade tem a possibilidade de buscar outro tipo de felicidade (ideologia do 

“ser”). Mesmo com todos os estudos e teorias levantas é difícil esclarecer o que seria 

mesmo a felicidade, como defende o filósofo, Immanuel Kant, “o conceito de felicidade 

é tão indeterminado que, embora todo mundo queira alcançar a felicidade, nunca se 

consegue dizer de forma definitiva e coerente o que é que realmente deseja e quer” 

(KANT, 2002, p. 27).  

Por ser algo tão subjetivo, é difícil encontrar uma definição definitiva, porque o 

que faz uma pessoa feliz pode não ter o mesmo efeito em outra pessoa, Kant defendia que 

quanto mais se dedicava a razão de desfrutar a vida mais o homem se afastava da 

verdadeira felicidade.  Assim muitas pessoas quando se encontram com dificuldades, 

recorrem à literatura de autoajuda e suas listas de regras, que prometem a felicidade e 
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maior aproveitamento da vida.  Como se algo subjetivo como a felicidade fosse 

conquistada obedecendo a uma lista de regras. 
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RESUMO: Objetivou-se neste estudo investigar algumas condições e relações de 

trabalho vigentes nas agências de viagens do município de Mossoró/RN. O estudo, de 

caráter exploratório, foi realizado a partir de pesquisa de campo, realizada mediante 

aplicação de questionários e entrevistas semi-estruturadas entre os agentes de viagens 

do município. Como resultado da pesquisa, constatou-se que os trabalhadores possuem 

baixos salários (fundamentalmente salário mínimo), perfis flexíveis para o trabalho e, 

em sua maioria, não recebem remunerações pelas horas extras que fazem nas empresas; 

contudo, mais da metade dos pesquisados afirma estar satisfeita com o seu trabalho, em 

virtude de algumas variáveis específicas, tais como viagens de trabalho e comissões de 

vendas. As viagens de trabalho (denominadas de Famtour) motivam o trabalho, já que 

se conhecem destinos diversos através das operadoras turísticas. Trata-se de uma 

espécie de „consolo externo‟. Para tais funcionários, a viagem é sinônimo de trabalho e 

„lazer‟. Portanto, a possibilidade de viajar reveste-se de uma importância simbólica e, 

neste contexto, as viagens de trabalho entram como um motivador a mais para o agente 

continuar atuando no cargo. Além disso, as comissões de vendas terminam por, apesar 

de flexibilizar, dinamizar a renda mensal do trabalhador. 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo; Trabalho; Flexibilização; Agentes de Viagens; 

Mossoró/RN. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem por objetivo compreender algumas condições e relações 

de trabalho vigentes nas agências de viagens do município de Mossoró/RN/Brasil, bem 

como, entender determinadas estratégias empresariais de flexibilização do trabalho. 

Nas últimas décadas, a expansão do setor turístico mundial tem despertado 

discussões em várias searas acadêmicas, pois tal crescimento reflete seu 

desenvolvimento para a economia e para a sociedade (SOARES, 2005). 

Com base nesta relação, o turismo cerca-se de novos olhares, que o 

compreendem conforme Soares (2005, p. 90), 
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Como um sistema de negócios e consumo do tempo livre e uma oferta de 

serviços indissociável de uma gama de impactos, e que, portanto, não pode 

ser compreendido por meio de análises isoladas. Para tanto, o estudo do 

Turismo deve livrar-se da concepção „salvadora‟, muitas vezes promovida 

em estudos econômicos e mercadológicos, sem questionar seus impactos. 

 

Assim, o Turismo, como campo acadêmico, motiva o estudo dos seus 

resultados e conduz o questionamento crítico de certas perspectivas apologéticas, 

contrapondo os modelos circunstanciais que o exaltam sem qualificar seus resultados. 

É imprescindível, neste sentido, destacar que a atividade turística gera trabalho 

e emprego, reforça os fluxos financeiros e possibilita a troca de capitais em seus espaços 

de consumo, revelando assim alguns de seus benefícios. Contudo, determinado senso 

comum acadêmico omite questões ligadas a qualidades destes empregos, bem como 

suas jornadas flexíveis de trabalho, a informalidade do setor e suas baixas 

remunerações. 

O mundo do trabalho tem passado por grandes mudanças, e a competitividade 

vem sendo cada vez mais acirrada; tendem-se a produzir, logicamente, duas categorias 

de trabalhadores: os „desqualificados‟ e os qualificados profissionalmente. Os 

qualificados sofrem pressões para que se mantenham sempre atualizados, flexíveis e 

dinâmicos, já os desqualificados encontram bastante dificuldade em manter-se no 

mercado, mormente a permanência no emprego, pois vivem afastados das oportunidades 

concretas de qualificação. 

Muitos dos discursos acerca da flexibilidade, porém, dizem que, em vez de 

constatar as novas dinâmicas do capitalismo, o que pregam sobre flexibilidade está 

pautado em uma reorganização do trabalho e do emprego em nome do crescimento do 

mercado, ou seja, os indivíduos são levados a adaptar-se à insegurança do mercado e a 

aprender a gostar dela. 

Concomitante à flexibilização organizacional, há a precarização do trabalho, 

que se constata pelo grau de (in)satisfação com as condições gerais de trabalho, 

incluindo o tipo de contrato e as formas flexíveis de remuneração e regime de trabalho. 

Nesse contexto, um trabalhador insatisfeito com sua função, que possui uma jornada 

indeterminada de trabalho, vislumbra-se como um trabalhador precário (CASACA, 

2005). 

Nesta perspectiva de flexibilização organizacional e precarização do trabalho, 

surge o questionamento que motiva este estudo: conhecer quais as condições e relações 

de trabalho vigentes nas agências de viagens em Mossoró/RN, buscando entender o 
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cotidiano dos agentes de viagens e algumas características estruturais de suas rotinas de 

trabalho, como: perfil do trabalhador, contrato de trabalho, remuneração, jornada de 

trabalho, saúde ocupacional, segurança no trabalho e relações sindicais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada durante o mês de abril de 2015, através da aplicação 

de 19 questionários (caráter quantitativo) e 3 entrevistas (caráter qualitativo) – em 7 

agências
3
 – com os agentes de viagens da cidade de Mossoró/RN. Devido às 

dificuldades encontradas ao longo do desenvolvimento da pesquisa, como a 

indisponibilidade de algumas empresas, inviabilizou-se um estudo de caráter censitário, 

pois estima-se que, na cidade, existem atualmente entre 25 e 30 trabalhadores atuando 

nas agências de viagens, incluindo-se, nessa estimativa, aqueles que são proprietários de 

suas pequenas empresas, que dispensam mão-de-obra, exercendo, neste caso, o papel de 

agente. Desta forma, o questionário e o roteiro de entrevista seguiam orientados com um 

número entre 35 e 40 questões, divididas entre perfil do trabalhador, contrato de 

trabalho, remuneração, jornada de trabalho, saúde ocupacional, segurança no trabalho e 

relações sindicais. Por fim, os dados aqui apresentados, representam um total de 19 

trabalhadores averiguados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O mercado de trabalho na atividade turística tem sido descrito por alguns 

estudos como precário, caracterizado por mão de obra desqualificada, longas jornadas 

de trabalho e um exacerbado número de trabalhadores informais (CAVALCANTE; 

COSTA, 2011). Além disso, verifica-se forte flexibilização da mão de obra 

(principalmente a feminina), grande presença de jovens e, ainda, baixa remuneração. 

Para Meliane (2011), o trabalho no turismo se caracteriza por serviços de 

agenciamento de viagens, transporte, alojamento, alimentação e lazer, prestados por 

trabalhadores contratados, formalmente ou informalmente, muitas vezes, também, como 

estagiários, terceirizados ou autônomos. De todo modo, as empresas compram a força 

de trabalho dos profissionais que irão executar os procedimentos necessários à prestação 

                                                
3 Do total de 12 existentes na cidade. Os questionários e as entrevistas foram realizados com as seguintes 

empresas: Tam Viagens; Harabello Turismo; CVC Viagens; Salinas Turismo; Sim! Viagens e Turismo; 

Trento; e Happy Tour. 
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dos serviços, e, como empregados, os trabalhadores do turismo prestam muito mais 

serviços do que aqueles necessários ao pagamento dos seus salários (MELIANE, 2011). 

Tal desvalorização do trabalhador é que contradiz um sistema onde exige-se 

eficiência dos funcionários, contudo, não lhes são fornecidas, na maioria das vezes, as 

condições necessárias para a execução das atividades. Ainda, cabe ressaltar que esta 

exploração do empregado é incrementada pela flexibilização das jornadas de trabalho, 

pois os empresários sentem-se desobrigados para com certos direitos trabalhistas de 

seus funcionários, além de oferecer-lhes as constantes inseguranças e incertezas do 

mercado. 

Conforme afirma Standing (2014, p. 02): “está a surgir uma nova classe – o 

precariado -, que se caracteriza por incerteza e insegurança crônicas”. Standing afirma 

que a classe trabalhadora viveu momentos de grande expansão e de muitas 

transformações sociopolíticas, contudo, a partir de 1980 chega a um estágio em que 

deixa de se preocupar com a qualidade dos seus empregos, em detrimento da 

quantidade. Significa dizer que associavam direitos sociais e econômicos à prestação de 

trabalhos. 

Diante disso, este estudo busca entender esse chamado „precariado‟ a partir do 

trabalho dos agentes de viagens na cidade de Mossoró, RN. Logo, os dados a seguir 

buscaram evidenciar certas condições e relações de trabalho vigentes nas agências de 

viagens de Mossoró, a fim de apresentar parte da realidade em que vivem os agentes de 

viagens. Este novo „precariado‟ local, marcado por um público feminino, jovem, 

universitário e flexível, torna-se o objeto desta discussão. 

Adentrando na empiria, a primeira variável considerada no estudo foi com 

relação às informações da empresa. O percentual pesquisado com relação à procedência 

do investidor revela que 78, 95% do capital advêm de investidores locais, do município 

de Mossoró/RN, enquanto os outros 21,05% alegam que provêm de outros estados. 

Percebeu-se ainda que a presença de franquias se apresenta em um número bastante 

significativo. 

Discutindo especificamente o perfil do trabalhador investigado, nota-se uma 

presença marcante de mulheres atuando no setor. Significa dizer que os ocupantes do 

papel de agentes de viagens são: 89,47% mulheres e 10,53% de homens. Antunes e 

Alves (2004), afirmam que há um significativo aumento do número de mulheres 

exercendo funções no mundo do trabalho, e, ainda, com relação à remuneração, os 
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níveis salariais das mulheres são, em média, inferiores aos dos homens, o que ocorre 

com relação aos direitos sociais e do trabalho.  

Quanto às rotinas desempenhadas por esses, as que se destacam em primeiro 

lugar são as de envio de orçamento (aéreo nacional, aéreo internacional, cruzeiros, 

pacotes nacionais e internacionais), seguidas de atendimento ao público ou ao cliente, 

administração das vendas, reservas, atendimento telefônico, divulgação dos pacotes, 

seguro viagem, locações de veículos, traslados e passeios. 

No que concerne à idade do trabalhador, há uma predominância de agentes 

com idade entre 26 e 33 anos, somando 52,63% dos entrevistados, um total de 10 

agentes; seguidos de trabalhadores com faixa etária entre 18 e 25 anos, estes são em 7, 

36,84% e, somente, dois agentes possuem idade entre 34 e 41 anos, representando 

10,53% dos pesquisados. Percebe-se, pois, que há um alto percentual de jovens no 

mercado de trabalho no que concerne à atividade turística, sendo assim, estes se 

encontram à mercê de um mercado cada vez mais competitivo, restando-lhes os 

trabalhados flexíveis. Ainda há também uma exclusão dos trabalhadores de idade mais 

avançada. Antunes e Alves (2004) reiteram que esses trabalhadores com idade acima ou 

próxima de 40 anos são considerados “idosos” pelo capital, sendo excluídos do mercado 

trabalho e dotando sérias dificuldades de se reintegrar. 

Observou-se que a maioria dos empregados do setor de agências de viagens são 

solteiros, pois este grupo representa 73,68% dos entrevistados, seguidos de 26,31%, que 

se encontram em uma união estável. Já com relação aos filhos, 68,43% não possuem 

filhos, seguidos de 31,57% que os possuem. 

Faz-se necessária uma análise desses dados tendo em vista que o fato de a 

maioria desses empregados não possuírem filhos, e serem predominantemente jovens 

abre brechas para facilitação da flexibilização de horários e da execução de horas extras 

na empresa. Sendo assim, são fatores que podem auxiliar na dedicação (além da sua 

jornada de trabalho) que o funcionário terá para com sua respectiva empresa. 

O mercado de agência de viagens exige, pelo menos, trabalhadores com Ensino 

Médio completo, que necessitam lidar com os mais diversos tipos de clientes e precisam 

operar sistemas informacionais que exigem certa facilidade e familiaridade com a 

tecnologia. Portanto, dos pesquisados, apenas 15,78% aparecem com o Ensino Médio 

completo, seguidos de 21,05% que possuem o Ensino Superior incompleto, e os outros 

63,15% possuem Ensino Superior completo. 
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A observar esses dados, percebeu-se que, mesmo exercendo funções que não 

exigem um grau de escolaridade como a graduação completa, os agentes de viagens 

apresentam qualificação técnica em nível superior. Isso se deve ao fato de Mossoró 

contar com um curso superior em turismo, formando anualmente bacharéis para seu 

pequeno mercado de trabalho turístico, geralmente focalizado em hotéis, pousadas e 

agências. No mais, o trabalho de agente de viagem em Mossoró é realizado por um 

público feminino, jovem e qualificado, marcas deste novo precariado. 

Acerca das representações sobre o trabalho no setor turístico, constatou-se que 

63,16% nunca haviam atuado na atividade turística e 36,84% já haviam tido experiência 

na área. 

No tocante a questão motivacional de atuação na atividade turística, questões 

ligadas a “Afinidade, motivação pessoal ou desejo pela área” aparecem em primeiro 

lugar, sendo apontadas por 68,42% dos pesquisados, seguidos de 26,31% que afirmaram 

atuar na atividade através de “Indicações de terceiros (amigos, parentes, etc.). Uma 

pessoa não respondeu a essa pergunta, equivalente a 5,27%. Nenhum dos 19 

questionados mostrou-se desmotivado a trabalhar no setor, o que expressa uma certa 

conformidade ou satisfação pessoal por seus respectivos empregos.  

Com relação ao tempo em que os funcionários permanecem atuando na 

empresa, 21,05% estão na empresa atual há menos de um ano, 31,58% estão com 1 a 2 

anos; 26,32%, entre 2 e 3 anos, 5,27%, entre 4 e 5 anos, e 15,79% estão entre 6 e 10 

anos trabalhando na mesma empresa. Fonseca e Petit (2002) afirmam que o trabalho 

gerado pela atividade turística é caracterizado por uma grande precariedade. Isto 

constitui-se em um problema estrutural da atividade e dificulta a permanência dos 

funcionários qualificados que nela operam. A rotatividade no setor é elevada, sobretudo 

considerando-se os dados acima: quase 80% está na empresa em torno de 3 anos. 

Questionou-se se os agentes já haviam realizados ou se costumam realizar 

viagens de trabalho através da empresa, e 84,21% dos funcionários realizam ou já 

realizaram viagens à/de trabalho, enquanto 15,79% nunca realizaram, ou seja, apenas 3 

dos 19 entrevistados alegaram nunca terem realizado deslocamentos para outras cidades 

em função de seus cargos. Faz-se necessário observar que estas viagens não são 

bancadas pela agência, mas sim pelas operadoras, e estas têm total interesse que os 

agentes obtenham conhecimento acerca dos destinos. Como complementa o 

Entrevistado 3: 
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[...] eles fazem uma parceria junto com os meios de hospedagem, com as 

companhias aéreas, com os restaurantes, uma espécie de permuta, e aí 

organizam os chamados famtour, que é a familiarização com o destino, 

organizam, as operadoras organizam e aí a empresa acaba cedendo a gente, 

só que é tudo custeado através das operadoras. 

 

Estas viagens motivam o trabalho, já que se conhecem destinos através da 

empresa; é uma espécie de "consolo externo". Para tais funcionários, a viagem é 

sinônimo de trabalho e „lazer‟. Portanto, a possibilidade de viajar reveste-se de uma 

importância simbólica para o trabalhador. Neste contexto, então, as viagens entram 

como um motivador a mais para o agente continuar atuando no cargo. 

Com relação à realização de cursos profissionalizantes na área de atuação, 

63,16% dos pesquisados responderam que fizeram cursos a respeito das suas áreas de 

atuação e 36,84% responderam que “Não”. Dentre os que realizaram, aparecem cursos 

como os dos sistemas “Tam Viagens”, treinamentos internos (vendas, destinos, 

sistema), marketing e vendas aplicadas ao turismo, atendimento ao público e 

capacitação profissional. 

Quando se fala em tipo de contrato de trabalho, há uma unanimidade: apenas 

um (5,26%) possui um tipo de contrato diferenciado, o de “trabalhador temporário sem 

carteira assinada pela própria empresa”, o qual justificou, em seu questionário, que 

tratava-se de um estagiário. Os demais 18 pesquisados, ou 94,74%, possuem carteira 

assinada pela própria empresa.  

Acerca das remunerações mensais e líquidas dos trabalhadores, ou seja, seus 

respectivos salários fixos, constatou-se que 10,53% recebem até um salário mínimo, 

seguidos de 73,78% que recebem entre 1 e 2 salários mínimos, 10,53% recebem de 2 a 

3 salários e, apenas, 5,26% recebem entre 3 e 4 salários mínimos. Não há, entre os 

agentes de viagens questionados, nenhum funcionário que recebe mais do que 4 salários 

mínimos. 

Quanto ao recebimento de remunerações não formais, sejam elas gratificações, 

comissões, entre outras, quase todos atestam receber, representativamente, 84,21% dos 

agentes de viagens envolvidos na pesquisa. 15,78% dos participantes afirmam receber 

tão e somente o seu salário fixo. Concomitante a essas remunerações extras, questiona-

se o que estas representam em suas respectivas remunerações, e nota-se que acima de 1 

a 2 salários mínimos é o valor que mais se expressa, correspondendo a 68,42%, 

seguidos de 26,32% que relatam receber como gratificações abaixo de 1 salário mínimo. 

Uma pessoa não respondeu a este questionamento, representando 5,26%.  
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É imprescindível observar que, caso não houvesse esta remuneração extra 

citada acima, 63,16% não continuariam trabalhando em suas respectivas empresas, e 

31,58% continuaram a exercer suas funções mesmo que recebessem unicamente seus 

salários fixos. Apesar de, conforme evidenciado, as gratificações (ou remunerações 

extras) representarem o dobro ou metade dos salários fixos de todos os agentes que 

participaram da pesquisa. Observa-se, ainda, que 5,26%, uma pessoa, deixou a pergunta 

em questão em branco, portanto, preferiu não se manifestar acerca do assunto. 

O precariado possui, portanto, suas relações de distribuição bem definidas. 

Depende quase que inteiramente ou exclusivamente de salários nominais, sujeitando-se 

a flutuações em seus salários e não podendo contar com um rendimento seguro e fixo a 

cada mês (STANDING, 2014). Isso faz-se presente também nas agências de viagens, 

pois, conforme constatado mediante pesquisa, a maior parte dos trabalhadores tem um 

representativo rendimento a partir das remunerações não-formais, dependendo delas, 

portanto, para que seus respectivos salários possam conceder-lhes uma melhor condição 

de vida. 

Então, a motivação está condicionada à existência de remuneração extra, pois 

estas remunerações representam um aumento significado nos salários dos trabalhadores. 

Sendo assim, os motivos que poderão levar o trabalhador a continuar atuando na 

atividade mesmo com a ausência desta remuneração estão ligados a aspectos como a 

falta de oportunidade empregatícia na cidade de Mossoró/RN e as oportunidades que a 

empresa oferece ao seu funcionário. Uma vez que atuar em agências de viagens implica 

estratégicas relações sociais e famtours, os quais são oferecidos pelas operadoras de 

turismo. 

Prosseguindo, o regime de trabalho que empresas vêm adotando na atualidade 

é cada vez mais flexível. De acordo com o site “El País
4
” (2015), No Reino Unido, uma 

grande parcela dos trabalhadores têm sido inseridos em um sistema de “contrato zero 

horas”, ou “ultraflexíveis”, onde o trabalhador poderá atuar 70 horas por semana; 

todavia, também poderá passar dias ou semanas sem ser convidado a trabalhar. As 

mulheres, os idosos e os jovens são os perfis mais atuantes nesse novo sistema. Na 

atividade turística brasileira, principalmente no que concerne ao município de 

Mossoró/RN, tais práticas ainda não foram inseridas no sistema de trabalho. Não foram 

constatados casos de flexibilidade nos contratos de trabalho.  

                                                
4 http://brasil.elpais.com/brasil/2015/05/01/internacional/1430504838_853098.html 
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Dos entrevistados, 78,95%, sua grande maioria, atuam em horário comercial 

mossoroense, ou seja, turnos matutino e vespertino, apenas 10,53% atuam em horário 

vespertino e 10,53% trabalham entre os turnos vespertino e noturno, que geralmente 

representam horário de funcionamento de shoppings centers. Nenhum dos que 

participaram da pesquisa mostrou ter horários flexíveis. 

 

[...] A enorme ampliação de empregos é preenchida predominantemente por 

jornadas parciais, de seis horas diárias, cujas atividades são marcadas pela 
acentuada intensificação dos ritmos e pelo aumento da exploração da força de 

trabalho. Cabe lembrar, também, que esse setor (como se pode conferir no 

Grupo Atento-Brasil) tem seu contingente laboral predominantemente 

feminino, com mais de 70% de mulheres, confirmando-se a tendência forte 

de feminização do mundo do trabalho em diversos setores e ramos 

(ANTUNES, 2012, p. 55-56). 

 

Tal afirmação feita por Antunes (2012) só confirma que o mercado de trabalho 

tem buscado estratégias para aumentar os ritmos de trabalho, forçando uma exploração 

maior de tais forças. No turismo, não é diferente. Há a predominância de mulheres na 

atividade, principalmente nas agências de viagens que foram alvos desta pesquisa, 

contudo, a maioria exerce jornadas de oito horas diárias. Em Mossoró, a rotina fordista 

ainda não caducou neste setor, embora o espírito toyotista o guie. 

Em referência à jornada diária de trabalho, 68,42% desempenham suas funções 

com 8 horas diárias, 26,32% trabalham 6 horas diárias e 5,26%, apenas 4 horas diárias. 

Do total de 19 pesquisados, 78,95% trabalham 6 dias por semana, 15,79% não 

responderam a esta pergunta e 5,26% desempenha sua função 7 dias por semana.  

Ao tratar das horas extras na empresa, constatou-se que 57,89% fazem horas 

extras e que 42,11% não as realizam. A frequência com que esses fazem essas horas 

extras apresentou-se de maneira esporádica, ou semanalmente, ou seja, grande parte dos 

trabalhadores afirmaram fazê-las esporadicamente, quando há necessidade, e, 

principalmente, quando acontecem promoções de „aéreos‟. Apenas um afirmou que faz 

estas horas diariamente. Dos que relataram não fazer hora extra, apenas um informou o 

motivo. Este alegou estudar no outro horário e não ter tempo para trabalhar além da sua 

jornada de trabalho fixa.  

No momento em que se investigaram as formas de remuneração das horas 

extras feitas pelos colaboradores, constatou-se que, em metade dos casos, essas horas 

não são remuneradas. Apenas um único funcionário informou ser remunerado em 

dinheiro, o que corresponde a 5,26%. Outros 36,84% relataram receber suas horas 
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extras em folgas; 31,58% recebem de outra forma e 26,32% não responderam a este 

questionamento. Dos que recebem de outra forma, cinco relataram que a instituição não 

os remunera, ou que recebem conforme suas vendas. O que significa dizer que sentem a 

necessidade de permanecer mais tempo nas empresas para que possam aumentar o seu 

comissionamento.  

Nesse sentido, Standing (2014, p. 12) expõe, 

 

Todas estas formas de trabalho “flexível” têm vindo a crescer um pouco por 

todo o mundo. O que já não é tão visível é que, nesse processo, o precariado 

se vê obrigado a desempenhar uma proporção elevada e em crescimento de 

trabalho-para-trabalhar relativamente ao trabalho propriamente dito. 

 

Sendo assim, o trabalhador acaba por ver-se explorado fora do seu local de 

trabalho, tendo em vista que algumas empresas em Mossoró utilizam do plantão 

24horas, onde o agente encontra-se disponível a qualquer horário para emitir bilhetes 

aéreos e demais serviços ofertados pelas agências, exatamente como durante a sua 

jornada normal de atividade laboral. Este fator distingue o precariado do antigo 

proletariado.  

Em suma, neste setor investigado, predominam trabalhadores jovens, mulheres, 

sem união estável e sem filhos, com pouco tempo de trabalho na atividade turística, 

motivados a exercer a profissão por afinidade, motivação pessoal ou desejo pela área, 

relativamente qualificados, que realizam viagens através da empresa onde atuam, com 

carteira assinada pela própria empresa, recebendo fixo média de 1 a 2 salários mínimos, 

chegando a dobrar ou mesmo triplicar com comissões, trabalhando em horário fixo, mas 

fazendo hora extra não remunerada, com benefícios como ajuda de transporte e plano de 

saúde, relativamente motivados diante da deprimida conjuntura econômica da cidade de 

Mossoró, além de obterem comodidade no exercício da condição laboral a que estão 

inseridos, uma vez que atuam em ambientes climatizados, situação distinta de parte do 

comércio varejista presente no semi-árido mossoroense. 

Dos benefícios extras, muitos relataram não os receber. Quatro pesquisados 

deixaram a lacuna em branco, 2 não especificaram, 7 recebem ajuda de transporte, 6 

recebem plano de saúde, 1 possui alimentação na empresa, 2 obtêm incentivos 

profissionais e 4 recebem outros tipos de benefícios; não obstante, desses 4, dois não 

especificaram o tipo. É imprescindível destacar que muitos dos que responderam a essa 
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questão recebem mais de um tipo de benefício, chegando a atingir até três tipos 

diferentes. 

Para encerrar o assunto relacionado a benefícios extras, viu-se ainda que 

42,10% os possuem descontados de seus respectivos salários, integral ou parcialmente, 

e 47,36% não possuem descontos em seus salários referentes a estes. 10,53% não 

responderam a esta questão. 

Quanto às questões ligadas a saúde ocupacional, somente uma pessoa revelou 

estresse decorrente da sua função. Os demais, que representam 94,74%, não 

manifestaram nenhum tipo de doença ou problema de saúde. O estresse ausente pode ser 

explicado pelo perfil do trabalhador que atua em agências de viagens. Cabe ressaltar 

que, esporadicamente, realizam viagens através da empresa, e estas, por sua vez, têm 

caráter de trabalho, mas também são possibilidades de lazer. 

Embora existam sindicatos para empresas de turismo no estado do Rio Grande 

do Norte, 47,27% dos agentes de viagens alegaram não ser sindicalizados e 36,84% 

asseguram que são sindicalizados, 15,79% não responderam a este questionamento. Nas 

entrevistas realizadas, constatou-se que parte dos funcionários são sindicalizados no 

município pelo Sindicato do Comércio de Mossoró. Conforme pode-se constatar na fala 

do entrevistado 1: "sim, somos. Nós somos sindicalizados pelo sindicato do comércio”.  

Por fim, mediante os dados apresentados, verificou-se que as condições dos 

empregos ofertados pelas agências de viagens em Mossoró/RN possuem caráter 

flexível, sobretudo no item remuneração extra. Há um crescente número de agências de 

viagens na cidade, com um fluxo contínuo entre agências que abrem e outras que 

fecham. Há uma conformidade dos empregados em estar atuando no setor e compactuar 

com tais condições de trabalho, como baixos salários (em nível de salário mínimo), 

horas extras não remuneradas - cabe ressaltar que estas são trabalhadas quase que 

“obrigatoriamente”, já que suas respectivas comissões dependem exclusivamente da 

venda dos produtos, metas, plantões 24 horas (que são marcas da flexibilização) e 

comissionamento, que são também condições que explanam flexibilidade, uma 

estratégia que vem sendo adotada pelas empresas para maximizar a produção e 

minimizar os custos, inclusive com os funcionários. 

Percebe-se essa flexibilização das condições e relações de trabalho conforme 

observa-se que os cursos realizados pelos funcionários, as viagens, bem como alguns 

incentivos oferecidos aos agentes partem de terceiros, ou seja, de operadoras de viagens, 

hotéis, e outros produtos que têm interesse em capacitar e proporcionar ao empregado a 
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vivência para que ele possa ter uma maior condição de persuasão na hora de vendê-los, 

expressando, desta forma, as condições e relações de trabalho vigentes nas empresas 

que estão em constante luta para se manter no mercado, mediante o advento de novas 

tecnologias. Por fim, trata-se de um trabalho realizado por pessoas qualificadas, mas 

que não vivenciam diferenciais de qualidade nas relações de trabalho.  

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se neste breve estudo que as jornadas de trabalho dos agentes de 

viagens são fixas, pois trabalham seis dias na semana; contudo, são marcadas pela 

flexibilização, uma vez que o funcionário necessita estar trabalhando em regimes de 

hora extra para alcançar metas e aumentar seu comissionamento. Trabalham, em média, 

de seis a oito horas por dia, quando não fazem hora extra, e cabe ressaltar que a maioria 

não é remunerada (em dinheiro) por essas horas. 

A implantação da flexibilidade organizacional aparece como estratégia 

empresarial do setor turístico para manter seus funcionários sempre preparados para 

atender eventuais demandas de mercado. Um exemplo disto nas agências de viagens 

pode ser visualizado através dos plantões 24horas. São estratégias adotadas para fazer 

com que o seu lucro aumente, em contrapartida, o funcionário obterá benefícios se 

vender o produto. Como visto na análise dos dados, seu „comissionamento‟ depende 

exclusivamente do fluxo de vendas que o mesmo realiza durante o mês. Por isso, a 

flexibilidade aparece como uma importante ferramenta para que as empresas do 

segmento de agências de viagens possam manter-se competitivas. Em contrapartida, 

impera-se uma substantiva exploração da força de trabalho, voltando-se para o lado em 

que o trabalhador é fruto daquilo que produz, ou seja, quanto mais ele vender (render), 

mais ganhará. Neste contexto, incertezas e inseguranças são marcas deste trabalhador 

polivalente, dinâmico e flexível. 

Ainda que muitos questionamentos tenham sido feitos aos agentes, inclusive 

aos entrevistados, foi impraticável penetrar afundo no cotidiano destes funcionários, 

pois muitos sentem medo de perder seus empregos. Além disso, a falta de oportunidade 

por melhores empregos, ou ainda as condições em que vivem cada um desses 

indivíduos, condicionam suas respectivas necessidades de se submeterem diariamente a 

empregos flexíveis e inseguros, pois são exatamente essas ocupações que reproduzem 

materialmente as suas vidas. Nesta linha, percebe-se que o turismo é realmente um setor 
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que gera empregos, entretanto, é necessário investigar a qualidades destes, justamente 

para que não se caia em subempregos ou aumento das desigualdades sociais. 
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GESTÃO DOS FATORES PELOS EMPREENDEDORES NOS 

BARES/RESTAURANTES NA BARRAGEM DE PAU DOS FERROS-RN. 

 

Alledson Freitas Fernandes1; Laecio da Cunha Oliveira2 

 

RESUMO: Este artigo científico é resultado do trabalho de pesquisa PIBIC-UERN no 

período de agosto de 2014 a julho de 2015, cujo plano de trabalho teve como titulo: As 

características, desafios, barreiras, oportunidades e incentivos encontrados na gestão dos 

empreendedores no espaço próximo a Barragem de Pau dos Ferros - RN. Sendo os 

objetivos: Diagnosticar as características, os desafios e as barreiras encontradas pelos 

empreendedores na gestão dos bares e restaurantes nas proximidades da barragem. Este 

trabalho visa mostrar como os empreendedores superaram as barreiras, aproveitaram as 

oportunidades e os incentivos durante o tempo de sua existência dos bares e restaurantes 

e apresentar os fatores positivos e negativos da gestão dos empreendimentos. Esta 

pesquisa é do tipo exploratório e descritivo para melhor estudo dos fatores 

determinantes na gestão dos empreendedores. Também é uma pesquisa de campo, com 

levantamento e observação da população, neste caso os empreendedores dos 

bares/restaurantes. Por ser de apenas 8 bares/restaurantes ativos nas proximidades da 

barragem. Foi aplicado como instrumento de pesquisa, um formulário semi-estruturado 

com oito bares/restaurantes, sendo igual esta população e amostra, ou seja, 100% dos 

bares/restaurantes ativos. Realizamos a tabulação e tratamento dos dados, cuja análise 

das respostas aos objetivos propostos, como o perfil dos empreendedores que em sua 

maioria, do sexo masculino, naturais do município de Pau dos Ferros - RN, casados, 

com idade acima de 40 anos e com um grau de instrução de ensino médio completo. Os 

empreendimentos estão em atividade a mais de 10 anos. Foi identificado também que a 

falta de capital inicial como o principal desafio enfrentado pelos empreendedores na 

gestão do seu negócio próprio.  

 

Palavras-Chave: Características. Desafios e barreiras. Oportunidades. Incentivos.   

 

                                                                                  

INTRODUÇÃO          

 

O Brasil nos últimos três anos vez sofrendo pela falta de chuvas em nível cada 

vez menor em torno de seus principais reservatórios como os rios, lagos, barragens e 

açudes, se destacando por forte estiagem todos os Estados da Região Nordeste. Neste 

caso, o açude municipal de Pau dos Ferros-RN teve o seu reservatório tão afetado pelas 

chuvas que secou e tornou-se impróprio o consumo de suas águas remanescentes para o 

ser humano.  

Este açude durante várias décadas beneficiou tanto a população agrícola como 

atraiu empreendedores que tiveram a idéia de abrir seus negócios próprios na área por 

                                                        

1 Discente do Curso de Administração,“Campus Avançado “Profª Maria Elisa de A. Maia” – CAMEAM, UERN. e-

mail: alledson_9@hotmail.com. 2. Docente do Curso de Administração do “Campus Avançado “Profª Maria Elisa de 
A. Maia” – CAMEAM, UERN. e-mail: laecio.prof@gmail.com. 
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volta da barragem. Alguns bares e restaurantes começaram a surgir no entorno da 

Barragem devido à pesca e outras atividades agrícolas dos moradores.  

O órgão gestor dá área é o DNOCS – Departamento Nacional de Obras Conta a 

Seca, do responsável pelo controle e fiscalização do uso do espaço cedido por este 

órgão ao longo das décadas, para que os empreendedores pudessem desenvolver suas 

atividades como uma forma de renda complementar para os moradores das 

proximidades da barragem. Para Carneiro (2011), o uso do conceito circuito espacial da 

produção, isto é, o espaço de ação de uma determinada atividade humana nos leva a 

admitir a proeminência do território para o processo de produção em suas diferentes 

dimensões. 

Segundo Dornelas (2010), um dos principais erros do empreendedor iniciante é 

minimizar a importância do planejamento. Nós sabemos que para ter sucesso a frente de 

um pequeno empreendimento é importante que você domine, sim, técnicas de gestão, 

mas também é fundamental que você tenha uma atitude, uma conduta, um 

comportamento protagonista, de liderança, para que você venha a ter sucesso. 

O pensamento, a visão e a prática dos empreendedores para o desenvolvimento 

da economia do Brasil e da Região Nordeste nos últimos anos, resultou em diversos 

estudos nas universidades e demais instituições de apoio. Diante deste cenário, 

buscamos conceitos que se enquadram na prática dos empreendedores nos 

bares/restaurantes na barragem de Pau dos Ferros-RN.  

Para Dornelas (2014), a palavra ´´empreendedor`` tem origem francesa e quer 

dizer aquele que assume riscos e começa algo novo. Já  pesquisadores como Bressan 

e Toledo (2013) a prática de empreender tem sido uma atividade de interesse das 

organizações, que pode desdobrar-se em desenvolvimento econômico de uma região, 

seja pela inovação em produtos e serviços, a criação de novos mercados e geração de 

novos empregos, bem como pela melhoria da produtividade e geração de riqueza para a 

sociedade.   

Segundo Bressan (2013, p.9), “ser empreendedor é uma forma estratégica de 

contribuir para muitos que ainda não possuem ao empreender o seu negócio”. Portanto, 

a visão estratégica é uma característica de alguns empreendedores, sendo vital para o 

seu próprio negócio. O empreendedor é aquele que busca sua autonomia tanto 

financeira quanto pessoal.  

Para o Degen (1989), o empreendedor por necessidade busca procurar as 

necessidades que não estão sendo satisfeitas e desenvolver os produtos ou serviços para 
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satisfazê-las, a um custo que os consumidores estejam dispostos a pagar. Segundo 

Bernardi (2009), algumas das principais características encontradas no empreendedor 

são: senso de oportunidade; dominância; agressividade e energia para realizar; 

autoconfiança; otimismo; dinamismo; independência; persistência; flexibilidade e 

resistência a frustrações; criatividade; propensão ao risco; habilidade de equilibrar o 

„sonho‟ e realização; Habilidade de relacionamento etc.  

Destacamos nesse estudo como, Dornelas (2007) classifica e faz a descrição dos  

tipos de empreendedores, conforme o quadro 2, a seguir. 

 

Quadro 2 - Tipos de Empreendedor. 

Tipo de 

empreendedor: 

Descrição: 

O Empreendedor Nato 

(Mitológico) 

Geralmente são os mais conhecidos e aclamados. Suas histórias são 

brilhantes e, muitas vezes, começaram do nada e criam grandes 

impérios. Começam a trabalhar muito jovens e adquirem habilidade de 
negociação e de vendas. [...] São visionários, otimistas, estão à frente 

do seu tempo e comprometem-se 100% para realizar seus sonhos. 

O Empreendedor Serial 

(Cria Novos Negócios) 

O empreendedor serial é aquele apaixonado não apenas pelas empresas 

que cria, mas principalmente pelo ato de empreender. É uma pessoa 
que não se contenta em criar um negócio e ficar à frente dele até que se 

torne uma grande corporação. Como geralmente é uma pessoa 

dinâmica, prefere os desafios e a adrenalina envolvidos na criação 
dealgo novo a assumir uma postura de executivo que lidera grandes 

equipes. 

O Empreendedor por 

Necessidade 

[...] cria o próprio negócio porque não tem alternativa. Geralmente não 

tem acesso ao mercado de trabalho ou foi demitido. Não resta outra 
opção a não ser trabalhar por conta própria. Geralmente se envolve em 

negócios informais, desenvolvendo tarefas simples, prestando serviços 

e conseguindo como resultado pouco retorno financeiro. 

O Empreendedor 
Herdeiro (Sucessão 

Familiar) 

[...] recebe logo cedo a missão de levar à frente o legado de sua família. 
[...] O desafio do empreendedor herdeiro é multiplicar o 

patrimônio recebido. 

O “Normal” 
(Planejado) 

O empreendedor que „faz a lição de casa‟, que busca minimizar riscos, 
que se preocupa com os próximos passos do negócio, que tem uma 

visão de futuro clara e que trabalha em função de metas é o 

empreendedor aqui definido como o „normal‟ ou planejado. 

Fonte – Adaptado de Dornelas (2007). 

 

Para as oportunidades na visão dos empreendedores, segundo o Degen (1989) 

existem algumas formulas que ajudam a identificar estas oportunidades que podem 

resultar no surgimento de um novo negócio, entre elas, nesta pesquisa, podemos 

destacar a identificação de necessidades, Observação de deficiências; Observação de 

tendências; Derivação da ocupação atual; Procura de outras aplicações; Exploração de 

hobbies; Lançamento de moda; e Imitação do sucesso alheio.  
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De acordo com o exposto pode-se dizer que os empreendedores que tem uma 

boa visão são aqueles que recomeçam a pensar e construir novos negócios para atender 

as novas necessidades dos clientes e consumidores em potenciais.  

Segundo Dornelas (2014), as oportunidades geralmente são únicas, pois o 

empreendedor pode ficar vários anos sem observar e aproveitar uma oportunidade de 

desenvolver um novo produto, ganhar um novo mercado e estabelecer uma parceria que 

o diferencie dos concorrentes. 

Assim, o presente trabalho visa analisar as questões relevantes a conceitos de 

empreendedor em sua gestão desses bares e restaurantes buscando mostrar suas 

características, oportunidades e incentivos, além das barreiras e desafios enfrentados 

pelos gestores e identificar os fatores positivos e negativos apontados por eles em sua 

gestão. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Neste trabalho utilizamos a definição de pesquisa de Gil (2002, p.17) como 

sendo “[...] o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 

respostas aos problemas que são propostos”.  Esta pesquisa é qualitativa que segundo 

(Santos, 2011) por ser indicado como o caminho ideal para se evidências valores, 

significados, valores, experiências, motivos e atitudes dos agentes inseridos nos 

fenômenos investigados.  

 Também uma pesquisa de campo, realizada com os empreendedores dos, em 

busca de conhecer e identificar os fatores determinantes na gestão dos empreendedores, 

por meio de um formulário semi-estruturado, com perguntas abertas e fechadas para 

levantamento de dados e informações com a população de oito (8) bares/restaurantes 

ativos no período de novembro a dezembro de 2014. 

Foi aplicada a técnica de senso sendo encontrados durante a coleta dos 

empreendedores, onde 100% da amostra.  Já que na visão e prática da pesquisa para 

Marconi e Lakatos (2003, p. 155) deve ser “[...] um procedimento formal, com método 

de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constituo caminho 

para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. 

Quanto ao tipo de pesquisa esta é descritiva e conforme Gil (2002) tem como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. Já Vergara (2007) 
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expõem as características de determinada população ou de determinado fenômeno, mas 

não têm o compromisso de explicá-los. Também é exploratória, que, para Gil (2002) 

estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta 

de intuições. Para Vergara (2007), é realizada em áreas com pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado cujas análises as respostas, que transformadas em dados 

coletados, gera interpretações e informações relevantes. 

   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este trabalho visa mostrar o tempo de atividade, as características, desafios, 

barreiras, oportunidades e incentivos encontrados na gestão dos empreendedores nos 

bares e restaurantes no espaço próximo a Barragem de Pau dos Ferros - RN.  

Em relação ao tempo o gráfico 1 – O tempo em atividade dos bares/restaurantes na 

área próxima a barragem de Pau dos Ferros - RN 

                        
Fonte – Dados da Pesquisa, 2014 

 

Analisando-se os dados, observa-se que, 63% dos bares/restaurantes estão em 

atividade a mais de 15 anos, enquanto 37% dos empreendimentos estão em atividade  a 

menos de 5 anos . Portanto, a maioria dos bares/restaurantes são empreendimentos em 

estágio de maturidade, ou seja, são empreendedores experientes na gestão de bares e 

restaurantes, os quais já passaram pelo estágio de mortalidade comum às empresas nos 

primeiros anos de vida. Conforme o SEBRAE (2014) lista os seis maiores erros que os 

gestores e empresas cometem e que os levam as falências são: Falta de planejamento;  

Copiar modelos existentes; Não acompanhar a rotina da empresa;  Descontrole do fluxo 
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de caixa;  Falta de divulgação da marca; Não se adaptar às necessidades do 

mercado: Estas variáveis são vitais para a continuidade do negócio. Segundo o IBGE 

(2014), de cada cem empresas abertas no Brasil, 48 encerraram suas atividades em três 

anos. 

Em relação ao gráfico 2 – O tempo por dia dedicado pelos empreendedores nos 

bares/restaurantes próximo a área do açude Municipal de Pau dos Ferros – RN 

           
  Fonte – Dados da Pesquisa, 2014 

 

Analisando-se os dados, observa-se que a maioria de 63% dos empreendedores, 

ou seja, 5 do total dos 8 gestores dos bares/restaurantes se dedicam mais de 10 horas do 

seu dia as atividades de trabalho destes empreendimentos. Em segundo lugar com 25% 

dos empreendedores se dedicam de 6 a 8 horas por dia as atividades de seus 

empreendimentos. Assim, os empreendedores dos bares/restaurantes localizados 

próximos à área do Açude Municipal de Pau dos Ferros – RN dedicam-se quase que 

exclusivamente a maior parte de seu tempo a gestão de seu empreendimento. 

Segundo Sousa (2014), Leite (2000) dentro dessa perspectiva podemos 

descrever estes gestores dentro do empreendedorismo como pessoas diferenciadas que 

apresentam o espírito empreendedor, cuja prática de empreender (o ato, a ação árdua, 

criativa difícil e arrojada), permitindo alcançar resultados (o efeito) dessa prática (a 

empresa, o empreendimento, o negócio).   

Já em relação ao Gráfico 3 – Produtos oferecidos nos bares e restaurantes próximos a 

área do Açude municipal de Pau dos Ferros – RN 
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Fonte – Dados da Pesquisa, 2014 

 

Analisando-se os dados em relação aos produtos oferecidos, observa-se que do 

total dos 8 bares e restaurantes visitados e pesquisados, 100% oferecem como opção de 

cardápio ( peixes, arroz de leite, baião e bebidas), já 7 dos 8 empreendimentos 

representando 87% da amostra, oferecem como opção de cardápio pirão e macaxeira 

além dos outros pratos. Isso mostra que existe uma padronização dos tipos de alimentos 

preparados, não existindo uma variação no cardápio na maioria dos bares/restaurantes. 

De acordo com Valei, Wilkinson e Amâncio (2008), Duarte (2013, p.23) “é 

preciso que o empreendedor crie, inove e tenha a capacidade de lançar no mercado algo 

inédito, mas, inclusive, tenha a capacidade de compreender todas as forças que atuam 

no ambiente no qual se está inserindo.”   

Em relação ao gráfico 4 – Tipos de empreendedores dos bares e restaurantes próximos 

a área do Açude Municipal de Pau dos Ferros – RN 
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Fonte – Dados da Pesquisa, 2014 

 

De acordo com o gráfico 4, onde o entrevistado tinha a opção de marcar mais de 

uma alternativa alguns marcaram em relação aos tipos de empreendedores, analisando-

se os dados, observa-se que, os proprietários dos bares e restaurante se dividem em 

vários conceitos de empreendedores. Entre eles, 75% da amostra se consideram 

empreendedores natos (Mitológico); herdeiro (Sucessão familiar) ou normal 

(Planejado). Enquanto que o restante se consideram empreendedores oportunos ou 

seriais (Cria novos negócios).  

Dornelas (2007) cita algumas características de um empreendedor de sucesso, 

como: são visionários, visam oportunidades, sabem tomar decisões, são indivíduos que 

fazem a diferença, são determinados e dinâmicos, são otimistas e apaixonados pelo que 

fazem, são bem relacionados, planejam, assumem riscos calculados, são dedicados, 

entre outras qualidades. Assim, buscam sempre autonomia e melhoria econômica.  

Segundo Filion (2012), Duarte (2013), baseado no perfil do empreendedor, os 

fatores de sucesso são: a motivação para realizar o que deseja; ser persistente na busca 

pelo alcance dos objetivos; ser criativo, por implicar em liberdade para ter ações 

independentes; ser autoconfiante; ser seguro daquilo que deseja realizar; possuir 

capacidade para assumir grandes e pequenos riscos; dentre outros. 

Em relação a principal oportunidade que o levou a ser empreendedor e abrir o 

seu negócio na área próxima ao Açude Municipal de Pau dos Ferros – RN, na opinião 

de 37% da amostra afirma que a experiência na área comercial foi um pontapé inicial 

para abrir seu empreendimento. 25% disseram que a busca por autonomia os 

25%

12%

25%

25%

13%

Empreendedor Nato 
(Mitológico)

Empreendedor Serial (Cria 
novos negócios)

Empreendedor Herdeiro 
(Sucessão Familiar)

O Normal (Planejado

Empreendedor Oportuno 
(Por oportunidade)

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1250



influenciaram a iniciarem seu negócio. Outros 25% mostram que a facilidade na 

obtenção de produtos foi o que os levaram a abrir seu bar/restaurante naquela área. 

Para o Degen (1989) existem algumas formulas que ajudam a identificar estas 

oportunidades que podem resultar no surgimento de um novo negócio. Já para Dornelas 

(2006), um empreendedor nunca deve começar um negocio sem antes passar pelas fases 

de identificação da oportunidade e planejamento e analise de viabilidade. 

Em relação ao gráfico 5 – Incentivos que os empreendedores receberam para continuar 

com a gestão de seu negócio próprio. 

                        
Fonte – Dados da Pesquisa, 2014 

 

De acordo com o gráfico 5, em relação aos incentivos dos empreendedores 

durante suas gestões, analisando-se os dados, vemos que 38% apontou o incentivo da 

família foi o que os motivaram a continuar com seu negócio. 25% disseram que a 

melhora da situação financeira foi o que os incentivaram a continuar empreendendo seu 

bar/restaurante na área próxima ao Açude Municipal de Pau dos Ferros - RN. 12% 

apontou o incentivo próprio como principal influenciador durante sua gestão. Outros 

25% disseram que não teve incentivo para continuar com seu negócio.. 

Incentivos e recompensas figuram entre as mais concretas das ferramentas de 

gestão. Com isso, Davila, Epstein e Shelton (2007), Martins (2011), sugerem que um 

sistema de incentivos deve ser utilizado para reforçar a estratégia de inovação da 

empresa, sendo uma questão vital projetar incentivos que motivem as pessoas. 

Em relação às barreiras enfrentadas durante a gestão dos empreendedores dos 

oitos bares/restaurantes pesquisados, 50% da amostra apontaram a falta de produtos e 

clientela como as principais barreiras enfrentadas no dia a dia do negócio. 25% disseram 
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que não há barreiras enfrentadas durante seu dia a dia de trabalho na gestão dos bares e 

restaurantes. 13% afirma que uma briga judicial que enfrentou durante um tempo foi a 

principal barreira a ser superada. Para 12% a falta de capital também é um problema que 

ele enfrenta. 

Seja para empresas formais ou informais, uma das grandes preocupações ou 

barreiras a serem superadas, são as soluções de problemas relacionados à falta ou falhas 

no planejamento, organização e gestão dos negócios, sendo estas categorias 

determinantes na busca de atingir as metas e objetivos por meio de informações sobre 

clientes, concorrentes e fornecedores. (LOPEZ, 2005). Com destaque nesta pesquisa é a 

falta de clientes e de produtos que acaba por limitar o capital de giro de cada 

bar/restaurante.  

Já no gráfico 6 – O maior desafio enfrentado na gestão para manter aberto o negócio 

próximo na área do Açude Municipal de Pau dos Ferros – RN 

 

                       
Fonte – Dados da Pesquisa, 2014 

 

De acordo com o gráfico 6, em relação aos desafios enfrentados na gestão dos 

negócios, a maioria da amostra, totalizando 75%, aponta a falta de capital de giro como 

o principal desafio enfrentado durante suas gestões. A falta de qualificação entre outras 

barreiras também são citadas nos formulários. 

Analisando-se os dados, 50% da amostra afirmam que a melhoria das condições 

como: melhorias da moradia, vivência no local e melhoria na qualidade de vida da 

família, ficar próximo da família, foram as conquistas. Já 25% disseram que o 

crescimento próprio e conquista da autonomia. Enquanto 12% afirma que o aumento da 
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Órgãos Públicos

Briga Judicial
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renda familiar foi o principal fator positivo conquistado em sua gestão. Os outros 13% 

disseram que não há fator positivo em sua gestão. Segundo Valei, Wilkinson e Amâncio 

(2008), Duarte (2013, p. 37), “Para os atores, é primordial que o pessoal envolvido na 

empresa avalie de forma detalhada e cuidadosa os fatores internos do ambiente 

organizacional, os quais envolvem os pontos fortes [...].” 

Em relação aos fatores negativos na gestão na gestão do negócio próprio na área 

próxima ao Açude Municipal de Pau dos Ferros – RN, analisando-se os dados, 25% 

apontou a falta de capital de giro o principal ponto negativo de sua gestão. Já 25% 

afirmaram que teve problemas pessoais durante a gestão de seus negócios. 12% 

disseram que o clima seco da região foi o pior ponto influenciador para a continuidade 

de seu negócio. 13% afirma que a briga judicial arrastada durante bom tempo de sua 

gestão foi o que mais causou problemas para sua gestão. Os outros 25% afirmaram que 

não há fatores negativos em suas gestões.  

Segundo Valei, Wilkinson e Amâncio (2008), Duarte (2013), estudos realizados 

por esses autores, mostra que é essencial que os colaboradores envolvidos na empresa 

avalie e analise de forma prudente os fatores internos do ambiente organizacional, os 

quais envolvem os pontos fracos, com destaque nesta pesquisa da gestão de pessoas e 

gestão financeira, cuja a perda do controle pode levar a micro e pequena empresa à 

falência.  

 

CONCLUSÃO 

 

Constatou-se que as maiorias dos empreendedores são do tipo empreendedor 

nato (Mitológico), o empreendedor Herdeiro (Sucessão familiar) e o empreendedor 

Normal (Planejado). São na maioria do sexo masculino, com naturalidade na cidade de 

Pau dos Ferros – RN. Eles teem alguma experiência na área, onde a maioria enfrentou 

dificuldades como a falta de capital para iniciar e manter o empreendimento, mas sabem 

identificar oportunidades, principalmente através das necessidades de seus clientes. 

Os gestores são, em sua maioria, pessoas do gênero masculino, originários deste 

município, casados, com mais de 40 anos de idade, tendo o ensino médio completo. 

Seus empreendimentos na maioria são tendo entre 10 a 15 anos de funcionamento. Os 

empreendedores tiveram, como incentivo, aumentar a renda familiar, dedicando mais de 

10 horas ao seu trabalho por dia e, praticamente, por todos os dias da semana, sendo a 

falta de capital de giro o maior desafio enfrentado durante a gestão.  
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Por fim, observou-se que o volume de águas do açude influencia fortemente no 

fluxo de clientes, ou seja, quando está cheio atrai muita gente e quando está seco como 

na atualidade são poucas as pessoas que freqüentam os bares/restaurantes localizados 

próximos ao açude de Pau dos Ferros.RN.  
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RESUMO 

Este estudo pretende avaliar a existência da influência que o comportamento dos 

contadores pode influenciar ou não na elaboração de demonstrativos financeiros e 

econômicos que venham a abordar os aspectos da interação existente em o meio 

ambiente natural e o processo operacional das empresas, bem como impactar no 

processo de análise destes demonstrativos contábeis. Foram pesquisados 

exclusivamente os aspectos comportamentais dos contadores, com registro no Conselho 

Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte – CRCRN, e sua possível influência 

na geração e/ou interpretação das informações socioambientais. Foi feito uso da 

metodologia uma adaptação à metodologia de Lucena, Fernandes e Silva (2011) para a 

contabilidade socioambiental, dando a este trabalho a característica de estudar a 

heurística da representatividade, excesso de confiança, heurística da relatividade e efeito 

disponibilidade como fatores capazes de influenciar na produção e interpretação de 

informações socioambientais nas demonstrações contábeis. Como resultados foi 

possível verificar a presença da influência de fatores comportamentais na geração de 

informações socioambientais nos relatórios econômicos e financeiros, bem como a 

possibilidade de impactar na interpretação destas informações produzidas.   

 

Palavras-chave: Informações socioambientais. Heurística da representatividade. 

Excesso de confiança. Efeito disponibilidade. 
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INTRODUÇÃO 

    A interação que existe entre os diversos ramos do saber humano é um viés da 

pesquisa a ser sempre que possível respeitado com atenção, quando o objetivo vir a ser 

demostrar a contribuição que o conhecimento científico pode e deve fazer para melhorar 

a base de informações para o processo decisório dos empreendimentos. Para a evolução 

do conhecimento científico esta interação de saberes torna-se importante quando se 

pretende avaliar a existência da influência que o comportamento dos profissionais da 

contabilidade pode influenciar ou não na elaboração dos relatórios financeiros e 

econômicos que venham a abordar os aspectos da inter-relação existente em o meio 

ambiente natural e o processo operacional das empresas.  

    O público-alvo deste trabalho serão os contadores registrados no Conselho 

Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte, com atuação em Mossoró-RN e 

região. Serão pesquisados exclusivamente os aspectos comportamentais destes 

profissionais da contabilidade e sua possível influência na geração de informações 

concernentes aos custos, ativos, receitas e despesas ambientais e sua interpretação nos 

relatórios produzidos.   

   Estudiosos concentram pesquisas em relacionar a heurística da 

representatividade, excesso de confiança, heurística da relatividade e efeito 

disponibilidade dentro do contexto do processo de geração e interpretação de 

informações contábeis (LUCENA, FERNANDES e SILVA, 2011). Este trabalho, no 

entanto, segue esta mesma investigação adaptando seus conceitos à interação entre as 

informações socioambientais e os aspectos operacionais nos relatórios das empresas. 

   As pesquisas que estão sendo produzidas nesta área da contabilidade 

comportamental fazem uso da psicologia cognitiva, sobre como, de quais formas pode o 

comportamento das pessoas ou profissionais intervir ou influenciar na geração das 

informações econômicas ou financeiras, e também sobre o impacto que os aspectos 

emocionais, culturais das pessoas/profissionais podem impactar na interpretação dos 

relatórios produzidos.  

   Sendo assim, afirmam ser perfeitamente provável que aspectos culturais, 

emocionais, religiosos etc possam influenciar os profissionais que elaboram relatórios 

econômicos e financeiros na execução da produção de tais e peças, bem como estas 

mesmas variáveis comportamentais também tenham forte possibilidade de impactar no 

tipo de interpretação que se dará às informações disponibilizadas.  

   É bem verdade que a contabilidade, mesmo no atual cenário atual de 

convergência das normas brasileiras de contabilidade às normas internacionais de 

contabilidade, mais conhecidas como International Financial Reporting Standards – 

IFRS, ainda são observadas as marcantes influências da objetividade e do 

conservadorismo no exercício das práticas contábeis.  

   Em tal contexto ou cenário, submissos a toda gama de normas e leis, é proposta 

deste trabalho discorrer sobre o comportamento dos profissionais da contabilidade no 

exercício de produzir e interpretar os relatórios no seu labor empresarial, com respeito 

aos aspectos socioambientais dos patrimônios das corporações.  

   Diante das considerações acima, torna-se mister afirmar que a característica 

deste trabalho esta pautada em estudar a heurística da representatividade, excesso de 

confiança, heurística da relatividade, e efeito disponibilidade como fatores limitantes 

para publicação de informações socioambientais nas demonstrações contábeis, e para 

tanto busca responder ao seguinte problema de pesquisa: a heurística da 

representatividade, excesso de confiança, heurística da relatividade e efeito 

disponibilidade são fatores influenciadores para publicação de informações 

socioambientais nos relatórios contábeis?  
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   O objetivo do presente estudo é verificar a presença da influência de fatores 

comportamentais que possam impactar na geração de informações socioambientais nos 

relatórios econômicos e financeiros, bem como a possibilidade de impactar na 

interpretação destas informações produzidas. Para tanto foram delineados os seguintes 

objetivos específicos: a) verificar a presença da influência da heurística da 

representatividade na geração de informações socioambientais nos relatórios 

econômicos e financeiros, bem como a possibilidade de impactar na interpretação destas 

informações produzidas. b) verificar a presença da influência que poderá ter o excesso 

de confiança na geração ou produção de informações socioambientais nos relatórios 

econômicos e financeiros, bem como a possibilidade de impactar na interpretação destas 

informações produzidas. c) verificar a presença da influência que poderá ter a heurística 

da relatividade na geração ou produção de informações socioambientais nos relatórios 

econômicos e financeiros, bem como a possibilidade de impactar na interpretação destas 

informações produzidas. d) verificar a presença da influência que poderá ter o efeito 

disponibilidade na geração ou produção de informações socioambientais nos relatórios 

econômicos e financeiros, bem como a possibilidade de impactar na interpretação destas 

informações produzidas.  

   Tendo em vista atingir o objetivo da pesquisa, foi realizado um preliminar 

levantamento bibliográfico concernente ao objeto de investigação, com a finalidade de 

sistematizar referencial teórico para dar sustentação aos argumentos defendidos ao 

longo deste trabalho de iniciação científica. 

   Com o propósito de analisar empiricamente a temática em questão, foram 

enviados por meio eletrônico um questionário para 600 (seiscentos) profissionais da 

contabilidade com exercício em Mossoró-RN e região, com objetivo de verificar se 

existem influências de aspectos comportamentais como fatores influenciadores na 

geração e interpretação de informações sociais e ambientais nos relatórios econômicos e 

financeiros. 

   No que concerne ao conteúdo das questões aplicadas, foram enfocados alguns 

aspectos da metodologia utilizada por Lucena, Fernandes e Silva (2011), relacionados às 

variáveis vinculáveis ao comportamento dos operadores da Contabilidade, notadamente, 

a saber: heurística da representatividade, excesso de confiança, heurística da 

relatividade e efeito disponibilidade. Esta metodologia foi adaptada às questões ou 

informações de natureza socioambiental das empresas.    

   Para argumentar sobre toda esta temática, ficou estruturada essa pesquisa, além 

destas considerações iniciais, seguido do referencial teórico, que contemplará as 

características do comportamento vinculáveis às peculiaridades dos contadores, os 

procedimentos metodológicos, a análise dos resultados e as principais considerações 

finais. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

  A contabilidade vem evoluindo ao longo do tempo no sentido de melhor atender 

aos seus usuários das informações prestadas com intuito na maximização da qualidade 

das decisões tomadas com vistas a continuidade dos empreendimentos e melhor 

controle do patrimônio. Neste sentido, cabe ressaltar a afirmação de Kahneman e 

Tversky (1986) de que dependendo da forma como a informação seja transmitida o 

receptor pode se sentir ou não confiante com a mesma, demonstrando que a informação 

pode ser manipulada e formando escolhas diferentes. Macedo e Fontes (2009), noutra 

argumentação, demonstram que em aspectos cognitivos a informação também pode ser 

influenciada, pois de acordo com estes efeitos pode existir um desvio no processo de 

tomada de decisão. 
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  No processo de tomada de decisão existem etapas a serem cumpridas, como 

examinar qual o âmbito do empreendimento, qual é o usuário da informação, e bem 

como analisar qual seria o melhor planejamento para realização dos resultados. Desta 

forma, é necessário que exista uma racionalização deste processo, para que não existam 

desvios do objetivo principal, para que o resultado final seja o melhor possível. Gerletti 

e Sauaia (2008), afirmam que no processo de tomada de decisão pode existir também a 

heurística, ou seja, uma forma que transforme esse processo tendencioso de certa forma, 

pois busca uma facilitação das escolhas e que diante da complexidade e da incerteza do 

usuário é buscado uma forma mais prática para a tomada de decisão. 

  Os seres humanos podem sofrer influencias psicológicas diante de decisões mais 

complexas, e podem chegar a reduzir a racionalidade e não chegar a um consenso mais 

aceito. Bazerman (2004) afirma que a redução da confiança do tomador de decisão pode 

ser influenciada por fatores cognitivos, embasado também com Kahneman e Tversky 

(1986) que desviam o comportamento humano do pensamento racional, de uma seleção 

mais critica e confiável para a formação de uma escolha mais racional. 

Os fatores cognitivos influenciam na tomada de decisão. A percepção humana 

pode ser alterada por diversos fatores, tais como psicológicos e emoções que estão 

fortificadas no comportamento do ser humano. A heurística da representatividade, 

segundo Kahneman e Tversky (1986) é descrita como a minimização da racionalidade 

no processo decisório. Desse modo, de acordo com Simon (1957) o ser humano tem 

este tipo de comportamento porque não consegue ser totalmente racional, pois é 

influenciado pelo mundo em qual vive. Um dos fatores que influenciam a racionalidade 

do ser humano é então a heurística da representatividade, sendo uma escolha baseada 

em estereótipos que são praticamente de fácil associação, fazendo que o indivíduo 

escolha a proposta que seja mais prática e de fácil julgamento, assim o mesmo não irá 

fazer uma analise mais crítica do suposto resultado que venha ser obtido (KIMURA, 

BASSO, 2003). 

Quando o individuo esta se assegurando na opção de mais fácil escolha, ele já 

esta sendo conduzido a uma decisão de menor resultado, trazendo assim a tona um 

possível fracasso. Os portadores das informações contábeis podem também ser 

influenciados neste sentido, ao produzirem a demonstração devem estar atentos a não 

serem tendenciosos e demonstrar de forma clara a quem vai ler este relatório. Assim 

justifica Bazerman (2004,p.7) : 

 
"Embora os conceitos da racionalidade limitada e do sacrifício da melhor 

solução em favor de outra razoável sejam importantes para mostrar que o 

julgamento se desvia da racionalidade, eles não nos dizem como o 

julgamento sofrerá vieses. Esses conceitos ajudam os tomadores de decisões 

a identificar situações nas quais podem estar agindo com base em 

informações limitadas, mas não ajudam a diagnosticar os vieses sistemáticos 

específicos, direcionais que afetam o nosso julgamento [...]" 

 

O julgamento deve ser o mais cético e critico possível para que desta forma 

exista uma maneira de filtrar as informações para que estas sejam transmitidas aos 

usuários de forma mais clara e objetiva possível. Tentando demonstrar ao usuário uma 

informação segura, para que o mesmo também deve estar preparado para não sofrer 

pelas influencias que é exposto. O usuário da informação também pode ser influenciado 

também pelo excesso de confiança, que segundo Taylor e Brown (1988) relacionam a 

certa certeza de domínio em qualquer tarefa, e o individuo geralmente acredita que é o 

melhor no que faz e se assegura disso, mesmo que existam melhores do que ele no 

mesmo ramo. Este tipo de influência é causado geralmente quando o gerador ou usuário 
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da informação se consideram acima da média, esse tipo de segurança chega a ser 

evidenciado mais no gênero masculino do que no feminino, esta alusão a domínio e 

autoconfiança leva os mesmos a uma ideia errada de falsa vantagem podendo também 

gerar uma decisão errônea (FERREIRA, 2008). 

O processo de tomada de decisão, também pode ser visto de maneira diferente, 

ao ter uma abordagem mais simplificada ao seu usuário, pois o mesmo irá ter uma 

interpretação a partir da maneira que é demonstrado a ele. Um dos pilares das 

heurísticas (atalhos mentais) do julgamento é o excesso de confiança, podendo se 

apresentar em superestimação da probabilidade de que seus julgamentos são corretos, 

ilusão de controle (superestimar o controle sobre os eventos), criando um otimismo 

irrealista e do efeito do “melhor do que a média” (superestimar suas realizações e 

habilidades relativas a os outros). A grande crítica é que o excesso de confiança pode 

levar o tomador de decisões a cometer erros e não conseguir chegar a um resultado de 

boa qualidade e colocando assim o processo e todo planejamento realizado em risco 

(HILTON et al. 2011). 

Uma falha cognitiva que também pode existir e ser muito comum é a 

desatenção, que é o fenômeno de não ser capaz de ver coisas que estão realmente 

dispostas, provavelmente por ter se focado um único ponto, ou por o usuário ir à busca 

de verificar por alguma influencia pessoal. Desse modo, se concentrar somente em uma 

coisa, pode levar a se deixar de ver outras coisas no mesmo ambiente. A falta de atenção 

é um fenômeno que permanece bastante intenso, mesmo quando os indivíduos são 

orientados a intervir em situações incomuns ou inesperadas. É valido ressaltar, que 

muito grande foco em um aspecto de um problema pode levar à falta de outras coisas 

que possam ser de interesse igual ou superior, desse modo suprindo a primeira 

necessidade de uma informação, é esquecido outros fatores que podem ser relevantes 

(KLEINMAN; ANANDARAJAN, 2011). 

Quando o usuário da informação compara duas informações de maneira que 

chegue a associar as mesmas facilmente isto se configura como heurística da 

relatividade existindo assim uma ancora, ou seja, uma figura que seja associada ao 

questionamento que esta sendo realizado (ARIELY, 2008). 

São atribuídas diversas informações diferentes e que envolvem âmbitos 

específicos ao usuário, isto pode se transformar em um fator complexo para qualquer 

levantamento ou indagação deste usuário, e o mesmo para facilitar este procedimento se 

utiliza de comportamentos diferentes, desta maneira a heurística da disponibilidade 

representa para usuário a questão de mais fácil escolha para ele, assim diante de 

qualquer escolha que este tenha que fazer, o mesmo irá fazer uma escolha da resposta 

mais fácil (BAZERMAN, 2004). 

Nesse sentido a heurística demonstra que, na média, qualquer perda na qualidade 

da decisão será compensada pelo possível tempo reduzido. E que, tais atalhos levam 

com muito mais frequência a decisões que não sejam totalmente adequadas a real 

necessidade do usuário. Não seria sensato aceitar sempre a heurística como garantia 

(BAZERMAN; MOORE, 2010).  

Os elaboradores da informação contábil devem ficar atentos ao fato de que ao 

prestar informações para o processo de tomada de decisão é necessário a existência de 

uma cautela no sentido de que seja verificada a influencia dos vieses comportamentais 

que afetam as informações. Segundo Hendriksen e Van Breda (2009) apresentam 

objetivos do estudo da tomada de decisão no ambiente contábil, conjunto de 

informações preventivas, como as informações afetam o julgamento do analista, 

previsão da resposta do tomador de decisão, bem como os fatores comportamentais 

relacionados a este processo. 
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Na entidade, o processo de tomada de decisão que é realizado pelos usuários da 

informação contábil pode acontecer uma diminuição de racionalidade, chegando a 

influenciar os resultados desejados. Garcia e Olak (2007) colocam que as decisões 

estariam limitadas ao ambiente onde está inserido o tomador, bem como as suas 

características próprias de percepção, e também fatores psicológicos e empíricos, uma 

vez as alternativas se apresentam diferentemente para cada indivíduo que fazem uso das 

influências da sua formação.  

Mesmo que sejam tomadores de decisão com uma maior carga de experiência, 

quando se encontram em um confronto de uma tarefa mal estruturada a ser executada, 

tendem a confiar e se apegar rigidamente em seu conhecimento de domínio específico, 

ao invés de ajustar os seus comportamentos à informação específica apresentada com 

problemas. A flexibilidade, por sua vez, é mais inerente ao comportamento de 

tomadores de decisão que ainda não estabeleceu uma rotina de uso dos viés no seu 

labor. Eles desenvolvem uma visão mais profunda da tarefa a ser realizada, fazendo 

com que esta tarefa seja realizada mesmo que com mais trabalho, uma nova experiência 

e uma melhor carga de trabalho para o profissional; desta maneira trazendo uma maior 

perspectiva do resultado a ser obtido (ROSMAN, 2011).  

O universo empresarial é cheio de dificuldades enfrentadas diariamente pelos 

profissionais que atuam e deste modo os mesmos também se encontram afetados por 

sentimentos ou emoções. A racionalização para tomar uma decisão pode se tornar 

limitada e comprometida, de acordo com o grau de dificuldade do problema ou questão 

enfrentada, impactadas por variáveis de ordem individual e ambiental. As variáveis de 

ordem individual dizem respeito a toda trajetória inata, especialmente programada 

através do deoxyribonucleic acid - DNA, ácido desoxirribonucleico em português; e 

esta carga genética também envolve as experiências adquiridas ao longo das várias fases 

evolutivas, tais como a infância, a adolescência e a fase madura de cada um. Já as 

variáveis de ordem ambiental incluem todos os possíveis eventos externos ao indivíduo, 

tais como grupo social, cultura, fatores do ambiente físico propriamente dito 

(BERGAMINI, 2009). 

Os indivíduos tendem a ignorar informações importantes e desse modo quando 

vislumbram a possibilidade de um evento ser facilmente manipulado para que assim 

facilite a maneira que será abordada o processo de tomada de decisão, trazendo assim 

uma maior facilidade para o usuário da informação. Sendo assim, em alguns casos são 

fornecidas outras informações mais descritivas, mesmo que elas não sejam relevantes 

para o problema, pois os seres humanos foram preparados para enxergar os eventos de 

uma maneira profunda, e para que isto seja possível é necessário uma gama de detalhes 

com informações diferentes e relevantes para aumentar as possibilidades de chegar aos 

resultados em que os tomadores de decisão desejariam alcançar (ARIELY, 2008). 

 

METODOLOGIA 

   Em um trabalho científico que não envolva uso complexo da estatística, alguns 

autores (MARION, DIAS e TRALDI, 2002) compreendem ser facultativa a reserva de 

um capítulo inteiro (ou tópico) para tratar dos procedimentos metodológicos, podendo 

na introdução da pesquisa tais aspectos serem abordados.  

  Contudo, além das exigências de formato acadêmico deste PIBIC/UERN e por 

conta do foco numa demonstração mais transparente dos passos a serem seguidos nesta 

pesquisa de forma tal que se possam ser recomendadas novas pesquisas futuras, 

inclusive com uso profundo dos métodos quantitativos, num cenário e objeto mais 
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abrangentes, compreendeu-se fundamental a necessidade de um detalhamento neste 

quesito.   

  Por sua característica de ficar concentrada em descrever os aspectos de 

determinado fenômeno, correlacionando variáveis ou fatos, implicando em observação, 

registro e análise, esta pesquisa classifica-se como descritiva (MARION, DIAS e 

TRALDI, 2002). Neste sentido tem-se a afirmação de Silva (2008, p. 59): 

A pesquisa descritiva tem como objetivo principal a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno, estabelecendo 

relações entre as variáveis. Os dados coletados nesse tipo de pesquisa 

possuem técnicas padronizadas, como o questionário e observação 

sistemática. 

  Por sua vez ou no tocante às suas características, este trabalho fica 

compreendido como estudo de caso; pois conforme Acevedo e Nohara (2007, p. 50): 

A pesquisa de estudo de caso caracteriza-se pela análise em profundidade de 

um objeto ou um grupo de objetos, que podem ser indivíduos ou 

organizações. O estudo de caso como estratégia de pesquisa é um método que 

compreende o planejamento, as técnicas de coleta de dados e as abordagens 

de análise dos dados. É um delineamento que se preocupa com questões do 

tipo “como” e “por que”, que focaliza acontecimentos contemporâneos e não 

exige controle sobre eventos comportamentais, ou seja, não se manipulam as 

variáveis independentes como na pesquisa experimental. Assim como outras 

estratégias de pesquisa, o estudo de caso é uma forma de investigar um 

assunto seguindo-se um conjunto de procedimentos predeterminados.    

  Já em função dos seus aspectos de buscar codificar a face mensurável 

(informações socioambientais nos demonstrativos contábeis), e também imensurável 

(aspectos comportamentais dos contadores), dentro da realidade contábil do setor 

empresarial do município de Mossoró-RN, esta pesquisa se classifica no que tange a 

captação da realidade, conforme Demo (1998) e Gil (1996), como empírica, com 

trabalho de campo.  

  A investigação de campo transcorreu-se dentro do calendário do edital nº 

002/2014-DP/PROPEG/UERN entre os contadores registrados no Conselho Regional 

de Contabilidade do Rio Grande do Norte – CRCRN, no âmbito delegacia de Mossoró. 

 Sem entrar no mérito da ambiguidade do termo (DIEHI e TATIM, 2004), o 

método de pesquisa utilizado foi o método indutivo. Isto se deve ao fato da análise 

específica das informações sociais e ambientais nas demonstrações contábeis, seus 

reflexos comportamentais, e sua necessária disposição final em linhas gerais nos 

relatórios econômicos e financeiros, apresentar-se como esquema que se cogita 

aproximação.  

  Preliminarmente, foi realizado um levantamento bibliográfico concernente ao 

objeto de investigação, com intuito de sistematizar o referencial teórico que dará 

sustentação aos argumentos a serem assumidos ao longo desta pesquisa. 

  A captação da realidade junto aos contadores deu-se, especificamente, através de 

um questionário padrão, com perguntas fechadas (MARCONE e LAKATOS, 2008), 

que foi enviado a 620 (seiscentos e vinte) contadores devidamente habilitados com 

registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte – 

CRCRN, entregue através de mensagem eletrônica (e-mail).  

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1262



 

  O questionário em tela foi adaptado da metodologia de Lucena, Fernandes e 

Silva (2011), e foi do tipo estruturado (MARION, DIAS e TRALDI, 2002); ou seja, 

seguiu-se um roteiro predeterminado de 4 perguntas que obrigatoriamente foram 

respondidas por 84 (oitenta e quatro) contadores. Ou seja, foi atingido 13,54% do 

universo pesquisado.  

 

ANALISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção serão discutidas as respostas dadas pelos profissionais que 

responderam o questionário, onde o mesmo foi aplicado somente aos profissionais da 

classe contábil devidamente registrados no CRCRN, cujas atividades são desenvolvidas 

no município de Mossoró e região.  

Deste modo, pode-se identificar o nível de influencia de fatores cognitivos em 

cada entrevistado, para poder ser analisado de que forma se os mesmos estão ou não 

suscetíveis aos vieses psicológicos na elaboração e interpretação dos relatórios 

contábeis. 

A questão 1 aborda o seguinte questionamento. Admitindo que você é o 

contador de uma empresa e está diante de uma tomada de decisão. A indústria poluiu o 

meio ambiente. Diante disto, você tem que decidir se reconhece o passivo ambiental 

nesse exercício contábil. Assim foram dadas duas alternativas aos respondentes, para 

que desta maneira seja melhor investigado a influência  cognitiva nos contadores. Eis o 

gráfico das respostas: 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Os profissionais preferem a certeza de um prejuízo, do que a incerteza de um 

lucro e possibilidade ou chance de não lucrar nada. Na verdade observa-se a opção em 

estereótipos da própria objetividade da contabilidade, das raízes dos princípios 

fundamentais da contabilidade do que propriamente de uma resposta de acordo com o 

que recomendaria o departamento de auditoria interna, que seria evidenciar este passivo 

em notas explicativas.  

61% 

39% 

Heurística da Relatividade 

Reconhcer o Passivo e ter um
prejuízo certo de R$ 5.500

Não reconhecer e ter 30% de
chances de lucrar R$ 5.000 e
70% de chances de não lucrar
nada.
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Analisando, ainda, as respostas, pode ser notado que os contadores preferem ter 

um valor exato para ter certeza de algo, e fogem de uma possibilidade menor, mesmo 

que essa o leve a um possível lucro. Para Ariely (2008) a relatividade é sempre dois 

entendimentos em comparação, onde entre eles fica a ser escolhido o de mais fácil 

compreensão. Desta forma o indivíduo se afasta daquilo que julga ser mais complicado, 

ou seja, de difícil compreensão ou fácil explicação.  

   Na questão 2 foi colocado para os respondentes duas situações contendo a 

síntese das principais informações sobre o desempenho de duas empresas distintas, e foi 

solicitado que fosse feita uma opção por aquela alternativa que, na visão do contador, 

teve o melhor desempenho. O gráfico das respostas ficou assim: 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Com base na questão 2, pode-se verificar que a disposição de como se 

encontravam as opiniões dos contadores no tocante aos relatórios de duas empresas, 

cuja disponibilização não é suficientemente profunda para uma resposta com maior grau 

de exatidão. Observa-se o Efeito Disponibilidade em relação ao quantitativo das 

respostas colocadas. Desta forma, de acordo com os resultados obtidos foi verificado 

que 64% dos respondentes escolheram a segunda alternativa que retrata de um vultoso 

ativo ambiental monetário, além de um patrimônio líquido com o dobro da outra 

empresa. Na opção primeira, demonstra um maior retorno em seu patrimônio liquido, 

levando apenas em 36% a opção por parte dos respondentes.  

Nesta questão são atribuídas diversas informações diferentes sobre desempenho 

ambiental e que envolvem âmbitos específicos ao usuário, isto pode se transformar em 

um fator complexo para qualquer levantamento ou indagação deste usuário. Desta 

maneira a heurística da disponibilidade representa para usuário a questão de mais fácil 

escolha para ele, assim diante de qualquer escolha que este tenha que fazer, o mesmo irá 

fazer uma escolha da resposta mais fácil (BAZERMAN, 2004). 

  Já na questão 3 foi investigado que tipo de demonstração contábil o elaborador 

da informação contábil levaria em conta para apresentação aos seus usuários 

interessados nos aspectos socioambientais. Os usuários seriam os diretores da empresa, 

e o contador deveria apresentar relatórios contábeis com enfoque ambiental para serem 

36% 

64% 

Efeito Disponibilidade O lucro líquido do período foi de R$
8,730 bilhões. O seu Patrimônio
Líquido teve um aumento de 13,76%
no ano, ficando com R$ 45,368
bilhões. Com relação ao ativo
ambiental consolidado somaram-se
R$ 73,518 bilhões isto representa
44,86% de crescimento.

Os ativos ambientais somam R$ 614,2
bilhões, e o seu patrimônio líquido
teve aumento, totalizando R$ 28,7
bilhões, com retorno sobre o
patrimônio líquido de 34,6%.
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utilizadas nas negociações com importadores. Sendo assim, foram dadas 3 opções para 

o contador dizer qual ele escolheria. Foram sugeridas três alternativas dentre elas, 

Demonstração do Resultado do Exercício e Balanço Patrimonial, sem gráficos; 

Demonstração do Resultado do Exercício e Balanço Patrimonial, com gráficos; e 

Relatório de Sustentabilidade e Parecer de Auditoria.  

O gráfico demonstrando a opinião dos respondentes ficou desta forma: 

  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Desta forma, fazendo um confronto com a pesquisa de Lucena, Fernandes e 

Silva (2011) os resultados tendem a se aproximar. No entanto, o efeito ancoragem não 

ficou comprovado. Embora 46% dos contadores estejam induzidos a desenvolverem 

suas opções baseando-se base uma ancora, mesmo que esta informação não seja a mais 

correta para aquela situação, neste caso da questão 3 um número um pouco maior optou 

pela resposta que seria a mais correta, mesmo a segunda tendo a atratividade de citar 

gráficos e a anterior não. Noutro sentido, a proximidade quantitativa dos percentuais 

aqui descritos entre as alternativas 2 e 3, denotam um empate tecnicamente numérico 

portanto.  

    A quarta e última questão investigou se os contadores possuíam o efeito do 

excesso de confiança quando questionados sobre o nível de conhecimento que detinham 

sobre o tema ambiental no seu meio profissional. A pergunta colocou que nos dias 

atuais a responsabilidade socioambiental das empresas tem se tornado uma prática 

essencial permitindo que sejam divulgadas informações contábeis quantitativas e 

qualitativas para a sociedade sobre aquilo que as empresas estão fazendo em prol de um 

desenvolvimento sustentável. Neste sentido, pedia que o contador atribuísse a si mesmo 

uma pontuação representativa do seu nível de conhecimento sobre a análise e 

publicação dessas informações em uma escala de 0 a 10. Os resultados com relação ao 

excesso confiança ficaram assim demonstrados conforme gráfico a seguir.  

 

4% 

46% 
50% 

Heurística da Relatividade e Efeito 
Ancoragem 

DRE e BP sem gráficos.

DRE e BP com gráficos
apresentando as situações de
Ativos, Passivos, Receitas e
Despesas.

Relatório de Sustentabilidade e
Parecer de Auditoria.
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Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Desta ficou comprovado que os contadores estão susceptíveis ao efeito cognitivo 

de excesso de confiança. Quanto ao excesso de confiança, a maioria dos indivíduos se 

considera acima da média, quando a questão se relaciona, por exemplo, com as suas 

habilidades e capacidades profissionais e pessoais (SHILLER, 2000). Em congruência 

com isto, os resultados identificam o perfil dos profissionais contábeis diante os 

processos cognitivos e como são afetados pelos mesmos, onde pode ser demonstrado 

que eles sofrem forte influência pelo excesso de confiança. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A referida pesquisa tratou de observar o profissional da contabilidade do 

município de Mossoró e região, mais especificamente referente à profissão contábil. 

Desde um levantamento sobre os fatores comportamentais como a heurística da 

representatividade, excesso de confiança, heurística da relatividade e efeito 

disponibilidade são fatores limitantes para publicação de informações socioambientais 

nas demonstrações contábeis, impactadas por aspectos comportamentais. 

Pode-se afirmar que os objetivos da presente pesquisa foram alcançados uma vez 

que foi possível verificar a presença da influência de fatores comportamentais que 

podem impactar na geração de informações socioambientais nos relatórios econômicos 

e financeiros, bem como a possibilidade de impactar na interpretação destas 

informações produzidas.  

Em todos os objetivos específicos pode ser comprovada a influências dos efeitos 

cognitivos na elaboração e interpretação das demonstrações ou relatórios contábeis, uma 

vez que os aspectos comportamentais influenciam o gerador e o usuário da informação 

contábil ambiental.  

Foram identificadas influências da heurística da representatividade, do efeito 

disponibilidade, da heurística da relatividade e efeito ancoragem, e do excesso de 

confiança na geração de informações socioambientais nos relatórios econômicos e 

18% 

2% 

25% 37% 

14% 

Excesso de Confiança 

Péssimo

Ruim

Razoável

Bom

Excelente

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1266



 

financeiros, bem como a possibilidade de impactar na interpretação destas informações 

produzidas. 

 Essa pesquisa sobre contabilidade comportamental não ambiciona bastar-se em 

si mesma. Traduz-se mais como uma contribuição ao avanço de duas áreas, a 

contabilidade e psicologia, que possuem mais particularidades entre si do que se poderia 

cogitar. 

  Por fim, o que não se deve cogitar é a crença de que essa pesquisa norteia toda a 

realidade dos aspectos comportamentais do ambiente profissional contábil. A proposta 

desse trabalho científico se concentrou nos aspectos qualitativos dos dados, traduzindo-

se em um significativo indicativo da realidade comportamental, da psicologia cognitiva 

à serviço da informação contábil ambiental, no sentido de melhor atender ao processo 

decisório dos seus usuários, com elementos econômicos e financeiros, 

preferencialmente desprovidos de influencias emocionais de quem as elabora e/ou 

interpreta. 

 Indícios dessa relação sobressaem neste trabalho como direcionamentos para 

novas e futuras pesquisas, tais como a contabilidade comportamental frente às 

International Financial Reporting Standards – IFRS, o que por si só já abre um leque 

imensurável de possibilidades de produção científica.  
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RESUMO: As análises das causas da criminalidade quando abordam o social, remetem-se, na 

maioria das vezes, à impunidade, banalização midiática da violência, ausência da família e de 

políticas públicas, como as variáveis responsáveis pelos altos índices de criminalidade juvenil. 

Sendo assim, o papel social da escola é quase sempre esquecido, porém realizando uma 

abordagem fenomenológica acerca da dialeticidade entre a criminalidade e os direitos e deveres 

que repousam sobre a escola, verifica-se que a maior parte dos jovens em conflito com a lei do 

município de Natal-RN não concluíram o Ensino Fundamental. Deste modo, este artigo tem 

como objetivo precípuo analisar a relação entre a função social da escola e os altos índices de 

criminalidade juvenil no município de Natal-RN, pois se acredita que a escola pública, em 

alguns casos, não é um fator de superação da criminalidade e sim, um fator de marginalização 

destes jovens. Assim, partindo das leis nas quais preconizam que a educação é um direito 

humano e que o Estado deve proporcionar condições para acesso e a permanência na escola, 

constata-se, em contrapartida, que as escolas com os piores IDEBs estão situadas nos bairros 

mais violentos de Natal-RN e que os jovens em conflito com a lei estão na faixa etária que 

deveriam está na escola. Em suma, a escola pública está perdendo, aos poucos, a sua função 

histórica socioeducativa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Escola; Criminalidade; Natal-RN. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 Desde o Brasil Colônia até o Brasil República contata-se que as escolas vêm utilizando 

diversos sutis mecanismos de exclusão de crianças e adolescentes do acesso ao conhecimento 

(MARTINS, 2012). A escola, por natureza, deve ser um processo inclusivo, principalmente 

àqueles que formam as chamadas classes populares.  

 Nesse sentido há atualmente tanto a nível internacional, como nacional, inúmeras 

Declarações, Acordos, Tratados, Convenções, Protocolos, Constituições, leis 

infraconstitucionais, entre outros documentos jurídicos, que certificam o direito à educação 

como direito humano que deve ser posto em prática por meio das escolas. Entretanto, é sabível, 

não é o que ocorre a realidade. 

 Quando a escola desvirtua-se da sua função social institucionalizada ao longo de 

séculos, acaba por ser mais um fator para as causas da criminalidade. A maioria dos jovens em 

conflito com a lei do município de Natal-RN teve acesso à escola, porém a sua permanência foi 

cerceada com mecanismos de exclusão, por exemplo, com a rotulagem como adolescentes 

agressivos, violentos, sem limites, implicando no déficit na aprendizagem desses jovens.  
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 Em contrapartida, estes mesmo jovens que foram taxados como incapazes na escola, são 

considerados capazes no mundo do crime. A faixa etária dos jovens em conflito com a lei em 

Natal –RN coincide com a faixa etária dos excluídos da escola – 14 a 17 anos. Além disso, 

grande parte não concluiu o ensino fundamental, porque foram excluídos do processo educativo 

ainda nessa inicial fase do ensino.  

 Diante do exposto, surge a necessidade de um olhar fenomenológico sobre a 

problemática, tendo em vista que os atos infracionais em Natal-RN não devem ser analisados, 

apenas, sob o prisma das leis, mas também pelo social, principalmente no que tange o direito 

educacional e a escola. Deste modo, objetiva-se analisar o diálogo estabelecido entre escola, 

direito à educação e os altos índices de criminalidade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

  A Fenomenologia na pesquisa jurídica constitui um método de apreensão da realidade, 

de forma que sua análise exerce influência no mundo jurídico com um todo (PAMPLONA 

FILHO; CERQUEIRA, 2011). Encontrar o sentido dos fatos sociais, sem resumir-se a eles, é 

transcender os dados empíricos, portanto, busca-se, ir além de explicações mediatistas e 

reducionistas. Nesse sentido, reside o método fenomenológico como método crítico da 

realidade, indo além das aparências. A pesquisa, também, será qualitativa pela necessidade da 

ordem e das relações causais explicativas do fenômeno. E com base nos objetivos, a pesquisa 

será exploratória, descritiva e explicativa. Ademais envolve também: levantamento 

bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado e análise de exemplos que estimulam a compreensão (GIL, 2002).  E por fim, 

adota-se a técnica de triangulação na coleta de dados visando abranger a amplitude na 

descrição, explicação e compreensão do fenômeno estudado. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 A educação é um fenômeno social intrínseco à sociedade, sendo, inclusive 

imprescindível para o funcionamento desta.  Frisa-se que a educação vai além da formação 

instrutora do homem, é também crucial para o desenvolvimento das capacidades intelectuais e 

espirituais. Conforme o grande mestre da educação Paulo Freire (2003), a educação deve 

libertar e quando isso acontece, o indivíduo torna-se capaz de ser o agente ativo do próprio 

processo de aprendizagem, através da sua capacidade crítica, sendo efetivamente livre. O 

mestre ainda complementa afirmando que: “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua produção ou sua construção (FREIRE, 2003, p. 22)”.  

 O Ordenamento jurídico brasileiro diferencia educação e ensino. Isso se justifica para 

facilitar a compreensão na divisão de responsabilidades do Estado, da família e da sociedade. 

De acordo com o art. 1º da Lei 9.394/1996 a conceituação de educação é: “[...] os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais”. Enquanto que o ensino é uma peça da educação, compreendido 

como as instituições escolares desde a educação básica à superior. Deste modo, a educação é 

um conceito que abrange o ensino, e é dever de todos os agentes sociais, já o ensino é um dever 

precípuo do Estado, na qual deve assegurar a todos uma formação escolar de qualidade. 

 É nesse sentido que se estabelece o Direito Educacional. Embora tenha em sua 

nomenclatura um termo derivado da educação, o Direito Educacional é um conjunto de leis, 

normas, princípios e regulamentos que disciplinam o processo de ensino das escolas. Trata-se 
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de um direito social e também é um direito humano, tendo previsão legal no art. 26 da  

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948:  

 
1.Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos 

nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. 

A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução 

superior, esta baseada no mérito. (art. 26, DUDH). 

 

 Diversos outros instrumentos jurídicos, no âmbito internacional, posteriores certificaram 

o direito humano à educação, nos quais podemos citar: Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (arts. 13 e 14), Convenção Relativa à Luta contra a 

Discriminação no Campo do Ensino, da Convenção sobre os Direitos da Criança (arts. 28 e 29) 

e o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de 

Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais (art. 13). Merece ainda destaque o que 

preceitua a Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), em seu artigo 29: 

 
1. Os Estados-Partes reconhecem que a educação da criança deverá estar 

orientada no sentido de:  

a) Desenvolver a personalidade, as aptidões e a capacidade mental e física da 

criança em todo o seu potencial;  

b) Imbuir na criança o respeito aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais, bem como aos princípios consagrados na Carta das Nações 

Unidas; 

c) Imbuir na criança o respeito aos seus pais, à sua própria identidade cultural, 

ao seu idioma e seus valores, aos valores nacionais do país em que reside, aos 

do eventual país de origem, e aos das civilizações diferentes da sua;  

d) Preparar a criança para assumir uma vida responsável numa sociedade livre, 

com espírito de compreensão, paz, tolerância, igualdade de sexos e amizade 

entre todos os povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos e pessoas de 

origem indígena; e) Imbuir na criança o respeito ao meio ambiente (art. 29, 

Convenção dos Direitos da criança). 

 

No Ordenamento jurídico pátrio, o direito educacional só foi entendido como uma 

obrigação formal do Estado apenas na Constituição Federal de 1988, pois anteriormente o 

ensino público era considerado uma mera assistência.  Já em seu art. 6º, a Constituição prevê a 

educação no rol de direitos sociais: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação 

[...]”. Além disso, o art. 205 é incisivo ao afirma que: “A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho”. Deste modo, a educação é explicitamente dever do Estado e da família e é 

direito de todos sem quaisquer distinções, buscando desenvolvimento pleno do indivíduo.  

 Ademais destacam-se ainda três leis que disciplinam o direito à Educação: o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, que reza importantes princípios e obrigações para o 

ensino; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, que apresenta um aspecto 

geral do ensino e pontua os direitos; e, o Plano Nacional de Educação, de 2001, que traça 

diretrizes e metas a serem alcançadas.  

A LDB (Lei 9394/96) é a lei brasileira que norteia os princípios da educação e os 

deveres do Estado no que toca a educação escolar pública. O ensino, segundo a LDB, está 

dividido em dois grandes níveis: educação básica e educação superior. Por sua vez, a educação 
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básica é composta de três etapas: Educação infantil – acolhe crianças até 5 anos em creches (0 a 

3 anos) e pré-escolas (4 a 5 anos). Seu objetivo é promover o desenvolvimento “[...] em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade” (art. 29 da LDB). Ensino fundamental – com duração mínima de nove anos, 

também conhecida como “educação primária”, e objetiva o: 

 
Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; a compreensão do ambiente 

natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em 

que se fundamenta a sociedade; o desenvolvimento da capacidade de 

aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 

formação de atitudes e valores; o fortalecimento dos vínculos de família, dos 

laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a 

vida social (art. 32, LDB, grifo nosso). 

 

Já o Ensino médio – É a etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos 

e tem como um dos objetivos: “[...] a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos 

dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina” 

(art. 35, IV, LDB). 

De acordo com a LDB, o modelo adotado pelo Brasil sobre a responsabilidade das 

escolas é o de colaboração, isto é, são responsáveis: a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios. Em relação às responsabilidades pela garantia do ensino são divididas e deve haver 

colaboração entre os municípios, estados, Distrito Federal e União. Aos municípios cabe o 

investimento prioritário na educação infantil e no ensino fundamental (LDB, art. 11). Já os 

estados devem investir prioritariamente nos ensinos fundamental e médio. Também estão 

autorizados a investir no ensino superior público. O Distrito Federal (Brasília) reúne tanto as 

responsabilidades municipais quanto estaduais. A União (governo federal), além de manter sua 

rede federal de ensino superior e técnico-profissionalizante, por meio do Ministério da 

Educação, coordena a política de educação básica de todo o país, elabora normas para a sua 

execução e reúne e analisa informações sobre educação, portanto, a União deve colaborar, por 

meio de transferência de recursos e assistência técnica, com o trabalho feito por estados, 

municípios e Distrito Federal, “[...] de forma a garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino” (CF, art. 211, § 1°).  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) não versa especificamente sobre o ensino, 

porém é a lei norteadora dos direitos e deveres para crianças e adolescentes no Brasil. O seu 

objetivo precípuo é proteger integralmente os interesses da criança e do adolescente. No que 

toca o ensino dessas crianças e adolescentes, em seu art. 53 versa que: 
 

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 

I. igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II. direito de ser respeitado por seus educadores; 

III. direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 

escolares superiores; 

IV. direito de organização e participação em entidades estudantis; 

V. acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. 
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Nesse sentido, é imprescindível falar-se-á em uma das instituições mais antigas das 

sociedades: a escola.  A escola, secularmente, se concretizou como o ambiente ideal e 

incumbido de compartilhar os conhecimentos acumulados no decorrer das gerações, bem como 

também cumpre o papel de socialização do individuo. Até o momento, nenhuma outra 

instituição foi capaz de substituir a escola, pelo o contrário, cada vez mais esta se consolida 

como a solução de grande parte dos problemas da sociedade. Nas palavras de Brandão: 

 
Da maneira como existe entre nós, a educação surge na Grécia e vai para 

Roma, ao longo de muitos séculos da história de espartanos, atenienses e 

romanos. Deles deriva todo o nosso sistema de ensino e, sobre a educação que 

havia em Atenas, até mesmo as sociedades capitalistas mais tecnologicamente 

avançadas têm feito poucas inovações (Brandão, 2005). 

 

Mesmo sendo uma instituição de tradições seculares, com o passar dos anos, a escola 

sofreu mudanças na tentativa de acompanhar as necessidades de cada sociedade. No Brasil, 

pode-se apontar como principal transformação o acesso de todos ao ensino público, porém 

ainda é nesse ponto que habita um dos maiores desafios da educação brasileira, uma vez que o 

modo de entrada e a permanência dos educando ainda é objeto de controversa entre os 

estudiosos.  

Em uma visão açodada, a escola é a instituição essencial para construção do indivíduo e, 

por conseguinte para a evolução da sociedade. Entretanto, é intrínseca a toda sociedade a 

divisão em classes socioeconômicas em que aqueles que possuem maior poder aquisitivo 

impõem a forma de educação, atendendo os seus interesses particulares. Influenciando, 

inclusive, nos objetivos e metas traçados pelas escolas, dificultando o acesso dos mais 

desprovidos economicamente, gerando uma sutil seleção ao ensino.  

Nos mais longínquos cantos deste país, há uma escola que é vislumbrada como a 

esperança dos que ali ingressam. A partir do momento que a escola apresenta mecanismos de 

seleção, há um aborto dessa massa. Há sensação de fracasso é propagada de maneira a serem 

excluídos da própria sociedade, e é nesse momento que surge a preocupação: o dito incapaz na 

escola de hoje, é o capaz no crime amanhã. Entretanto, com os óculos da fenomenologia, 

infere-se que o insucesso escolar é resultado, na maioria das vezes, de um passado marcado por 

traumas. Nesse sentido, contata-se a escola engloba muito mais do que o aspecto social, pois 

sob a égide do capitalismo ferrenho na qual vivemos, o aspecto econômico sobrepuja. E assim 

caminhamos para o aumento vertiginoso de atos infracionais, e por consequência ampliação 

dos números de cadeias.     

O insucesso dos jovens na escola, muitas das vezes implica no seu sucesso para o crime. 

É o que mostra a notícia publicada, em 06.03.2014, no Portal do Tribunal de Justiça do Estado 

Rio Grande do Norte em que aponta a baixa escolaridade e a reincidência como características 

dos atos infracionais cometidos pelos jovens em conflito com a lei norte-rio-grandenses. O juiz 

da 3ª Vara da Infância e da Juventude de Natal, Homero Lechner afirma que: “Ainda falta 

muito para atender de forma satisfatória as necessidades dos adolescentes que se envolvem em 

atos infracionais no RN”. Ainda de acordo com a notícia os adolescentes infratores 

normalmente não completaram nem o Ensino Fundamental.  

 Partindo da situação fática de que os nossos “adolescentes infratores normalmente não 

completaram nem o Ensino Fundamental”, chega-se ao Gráfico 01, na qual mostra a queda 

vertiginosa no número de jovens matriculados no ensino fundamental na cidade de Natal-RN. 

Além da diferenciação negativa expressiva de matrículas entre os anos 2010 a 2013 que já é um 
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problema preocupante, ainda há a evasão escolar desses jovens matriculados, podendo piorar 

ainda mais os dados. O sistema educacional brasileiro defende a ideia da democratização do 

acesso às escolas, porém, quão importante é a entrada desses jovens na escola, também é 

imprescindível a sua permanência. Na realidade o que se encontra é uma escola burocrática 

com rígidos e singelos mecanismos de seleção elitista.   

  

 
 

 

    

 

Em âmbito nacional, o cenário é o mesmo. O Gráfico 02 apresenta o percentual de 

crianças de 07 a 14 anos matriculadas nas escolas, e assim como em Natal-RN, o percentual, 

historicamente, está diminuindo. Eis que surge a pergunta: se essas crianças não estão na 

escola, aonde é que elas estão? A educação nessa faixa etária se mostra ainda mais crucial. É 

ela quem as liberta. A escola neste momento da fase infantil deve servir como mecanismo de 

libertação e nunca injetar um discurso das classes dominantes, em que o único resultado 

alcançado é a perpetuação das desigualdades existentes.  

 

 
 

 

 

 

Uma das consequências dos jovens não estar em espaços escolares, é a violência. Em 

Natal-RN esta vem crescendo de forma assustadora, o Gráfico 03 revela como o número de 

homicídios praticamente triplicou em três anos.  Logo o homicídio, o crime que ceifa o bem 
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GRÁFICO 01 – NÚMEROS DE MATRÍCULAS NO ENSINO 

FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN 

Fonte: Dados do INEP/Censo Escolar 
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GRÁFICO 02 – PERCENTUAL DE CRIANÇAS DE 7 A 14 ANOS 

MATRICULADOS NA ESCOLA NO BRASIL 
Fonte: Dados do INEP/ Censo Escolar 
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mais valioso do ordenamento jurídico: a vida. A vida é colocada no ápice da hierarquia dos 

valores humanos, porém está banalizada no mundo do crime, como mostra o gráfico abaixo: 

 
 

 

 De acordo com o juiz da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude do Rio 

Grande do Norte, José Paiva Dantas, as infrações que envolvem a juventude devem ser 

resolvidas com políticas públicas especificas e a promoção a direitos fundamentais. Nas 

palavras, do excelentíssimo: “A nossa experiência tem mostrado que se os adolescentes 

cumprissem as medidas aplicadas pela justiça, de forma adequada, seria uma resposta 

necessária ao comportamento deles”. O ECA defende a escola como veículo de recuperação de 

jovens infratores e para isso é necessário investimento no ensino. Entretanto, esta 

aparentemente não é a política adotada pelo Brasil como se constata no Gráfico 04:  

 
 

 

 

 

Constata-se que o percentual gasto por estudante do ensino fundamento do PIB per 

capita do país que ocupa a primeira posição no ranking (Sérvia, 55,6%) é mais do que o dobro 

do percentual do Brasil com 21%. Se o Estado não investe em Políticas públicas e, 

principalmente, não valoriza a função social da escola, a veiculação de notícias como esta serão 

cada vez mais corriqueiras: 
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GRÁFICO 03 – NÚMEROS DE HOMICÍDIO EM NATAL-RN 
Fonte: Dados do Ministério da Saúde DATASUS 
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GRÁFICO 04 – RANKING DE PAÍS PELO GASTO POR ESTUDANTE DE 

ENSINO FUNDAMENTAL EM % PIB PER CAPITA EM 2010 
Fonte: Dados do Banco Mundial 
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Os jovens infratores a quem se remetem as notícias são aqueles que cometeram o ato 

infracional. Este, por sua vez, é o ato desrespeito às leis cometidos por crianças ou 

adolescentes. No caso de ato infracional cometido por criança (até 12 anos), aplicam-se as 

medidas de proteção, sendo o órgão responsável pelo atendimento, o Conselho Tutelar. Já o ato 

infracional cometido por adolescente deve ser apurado pela Delegacia da Criança e do 

Adolescente a quem cabe encaminhar o caso ao Promotor de Justiça que poderá aplicar uma 

das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente da Criança e do 

Adolescente.  

Ora, sendo assim, o jovem infrator está na idade hábil de estar na escola, construindo a 

sua formação cidadã e profissional, como preceitua os documentos jurídicos. Quando o Estado 

falha neste primeiro momento – na escola –, ele mesmo, em um curto prazo de tempo, muitas 

vezes tem que reparar aplicando as medidas socioeducativas. Contudo, o Estado falha mais 

uma vez, pois é mais fácil para ele alimentar um discurso de que o encarceramento é a solução 

da violência juvenil, do que refletir fenomenológicamente sobre o problema.  

É indiscutível a importância da função social da escola e um dos instrumentos 

governamentais para analisar o desempenho das instituições escolares é o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O IDEB foi criado pelo Inep em 2007, em uma 

escala de zero a dez, baseando em duas variáveis: aprovação e média de desempenho dos 

estudantes em língua portuguesa e matemática. O primeiro dado é obtido por meio do Censo 

Escolar e segundo é as médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb e a Prova Brasil. 

O último IDEB publicado até elaboração deste artigo foi o de 2013, na qual o município de 

Natal-RN tinha como meta 3,9 e alcançou, apenas, 3,2. Na Tabela 01 estão as 28 escolas de 

ensino fundamental nos anos de 8ª/9ª ano avaliadas em Natal-RN, apenas 16 escolas tiveram o 

IDEB maior que 3,0. Ainda tiveram 4 delas (quadro vermelho), que se quer foram avaliadas, 

justificadas por: “[...] número de participantes na Prova Brasil insuficiente para que os 

resultados sejam divulgados”, caso da Escola Municipal João XXIII, e “[...] não divulgado por 

solicitação da Secretaria/Escola devido a situações adversas no momento da aplicação”, caso 

das três escolas restantes. No quadro amarelo (Tabela 01) estão as 10 escolas com os piores 

IDEBs observados no ano de 2013, todas com o IDEB abaixo de 3,0, bem longe da meta 

estabelecida para o município.  

FIGURA 1 – MANCHETES SOBRE MENORES INFRATORES EM NATAL-RN 
Fonte: G1  

 

Autoria Própria (2015) 
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Retomando sobre a violência, o município de Natal-RN está entre as cidades mais 

violentas do mundo. Essa é a informação divulgada pela ONG mexicana Conselho Cidadão 

pela Seguridade Social Pública e Justiça Penal, na qual aponta a capital do Rio Grande do 

Norte como a 11ª em índices de violência em todo o planeta, além de ser a sexta no Brasil. No 

município de Natal-RN, a Tabela 02 apresenta o ranking dos 10 bairros mais violentos de 

Natal-RN a partir de notícia divulgada recentemente no Novo Jornal — jornal de grande 

circulação local — baseados nos dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do 

Estado. São eles: 

 

Ranking Bairros Nº de homicídios de 

Janeiro a Junho de 2015 

10º Bom pastor 11 

9º Redinha 12 

8º Quintas 13 

7º Lagoa Azul 14 

6º Pajuçara  14 

5º Planalto 17 

4º Potengi 17 

3º Igapó 24 

2º Felipe Camar 27 

1º Nossa Senhora da Apresentação 32 

 

TABELA 01 – IDEB 2013 DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
Fonte: Dados do INEP  

 

 

 

Autoria Própria (2015) 

 

 

 

TABELA 02 – BAIRROS MAIS VIOLENTOS DE NATAL-RN 
Fonte: Dados da Secretaria de Segurança Pública do RN 

 

 

 

Autoria Própria (2015) 
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Deste modo, constata-se que tantos os índices de violência, quando os índices escolares 

não são satisfatórios no município de Natal-RN. A escola deve proporcionar ao seu educando 

condições para o seu autoreconhecimento, implicando em ações autoafirmativas, de modo a 

resgatar valores históricos adaptando-os a sua realidade.  Sendo assim, é possível afirmar que 

quando a escola não cumpre a sua função social – por inúmeras razões que não vamos nos 

aprofundar neste momento – ela passa de solução da violência juvenil, para ser uma de suas 

causas. Nesse sentido, partindo da faticidade de uma escola falha e confrontando com os dados 

da Segurança do município em tela, foi possível a elaboração do Mapa 01 do município de 

Natal-RN na qual localiza os dez bairros mais violentos de Natal (bolas vermelhas), as dez 

escolas com os piores IDEBs 2013 (setas amarelas) e as quatro escolas que nem foram 

avaliadas (setas azuis).   

 

 
     

  

             

                

BAIRROS MAIS 

VIOLENTOS DE         

NATAL-RN 

 ESCOLAS COM 

OS PIORES IDEBS 

2013 

 ESCOLAS NÃO 

AVALIADAS 

 

 

 

MAPA 01 – BAIRROS MAIS VIOLENTOS E ESCOLAS COM PIORES IDEBS DE NATAL-RN 
Fonte: Adaptação da SETUR  

 

 

 

Autoria Própria (2015) 
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 Extrai-se do Mapa 01 que 65% das escolas com os piores IDEBs estão localizadas nos 

bairros considerados mais violentos de Natal-RN. É inegável que a escola é o reflexo da 

comunidade na qual está inserida, porém isso não pode ser justificativa para a inércia da escola 

diante de índices de violência tão preocupantes. A escola é avaliada pelos jovens, em muitas 

das vezes, como um ambiente onde eles são estigmatizados e abandonados.    

 Embora o ECA assegure o direito ao acesso à educação por todo os jovens, ainda é uma 

das maiores dificuldades das escolas públicas a inclusão, a integração e, sobretudo, a 

permanência desses jovens na instituição escolar.  

 O perfil do jovem em conflito com a lei apresenta, em geral, baixa escolaridade e 

histórico de repetência, expulsão e evasão escolar. Além disso, a baixa escolaridade dos pais 

também é um fator marcante, pois dificulta ainda mais o diálogo e a construção cordial do 

triângulo: escola, pais e comunidade.  

 Observa-se também que as escolas em análise carecem de recursos básicos, e os alunos, 

por sua vez, encontram barreiras materiais e também psicológicas. Tais alunos são taxados 

comumente como “difíceis” e não conseguem assimilar os conteúdos ministrados em sala de 

aula.  

Outro problema é a diferença socioeconômica dos profissionais que atual nas escolas e 

os seus alunos. Os profissionais devem estar atentos ao espaço educacional em que está 

inserido, não é estranho encontrar dentro das salas de aulas localizadas nas periferias, discursos 

que não condizem com a realidade daqueles jovens, a cultura do capitalismo ‘sem freio’ sendo 

injetada a qualquer custo para um público que carece de coisas básicas, como a alimentação.  

Além disso, nos bairros mais violentos da cidade há uma grande rotatividade dos profissionais, 

não tendo eles, se quer tempo para criar vínculos com os educandos e repensarem 

fenomenologicamente sobre o problema posto.  

A proposta pedagógica da escola não pode ser um padrão, pois não há na sociedade 

aluno-padrão. Devem ser pensadas e desenvolvidas em conformidade com os grupos sociais 

específicos que procuram atender, se for feita de forma diferente acabam por aprofundar as 

desigualdades e a exclusão, elevando os números da evasão escolar.  

Nesse sentido, é inegável a importância secular da escola na formação de uma sociedade 

saudável. Entretanto, o Direito educacional, para os natalenses ainda é uma lei simbólica, umas 

vez que se observa que a própria escola é um dos mecanismos singelos e pode-se dizer até 

inconsciente de exclusão escolar dos jovens. As consequências de um jovem não está na escola 

são imensuráveis, mas sem dúvidas a pior delas é o aumento vertiginoso da violência que 

assola Natal-RN. 

 

CONCLUSÃO 

 

Após o texto discorrido acima, é possível tecer algumas afirmações a respeito da 

temática abordada. Apesar de o texto legal garantir a todos o acesso e a permanência na escola, 

sem restrições de aspecto social, a instituição escolar possui seus próprios mecanismos que 

auxiliam no processo de exclusão social. Entretanto, é importante ressaltar que a escola não é a 

única responsável pela exclusão. Fazer esta afirmativa poderia ser, além de perigoso, uma 

grande injustiça com as instituições, pois deixaríamos de analisar outra série de fatores que 

influenciam diretamente nas problemáticas abordadas por este artigo. Porém, é necessário 

analisar dentro deste conjunto, o papel da escola dentro da sociedade, e de que forma ela auxilia 

na perpetuação das desigualdades sociais e, principalmente, identificar os mecanismos que ela 
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utiliza para favorecer determinados grupos mais abastados, em detrimento de outros grupos 

desfavorecidos.  

  A educação é um direito humano, na medida em que possibilita aos jovens, ter acesso 

aos demais direitos. Portanto, a educação deve ser entendida como um direito especial, por se 

tratar de algo que habilita o indivíduo ao convívio harmonioso com a sociedade. A educação 

corrobora para que crianças e adolescentes saiam da condição da pobreza, seja pela sua 

inserção no mercado de trabalho, seja por auxiliar no desenvolvimento crítico em relação à 

política, que, em grande medida, influencia na vida de todos. 

 Na área da educação, o compromisso social que o município de Natal-RN deve assumir 

é uma escolarização com qualidade a todas as crianças e adolescentes até os 18 anos, lutar pela 

não-exclusão da escola, bem como proteger estes indivíduos de situações de vulnerabilidade 

social. Para isso, as escola públicas natalenses devem refletir acerca de sua prática, buscando, 

na medida do possível, a flexibilização em relação às dinâmicas sociais, evitando todas as ações 

que sejam danosas ao pleno desenvolvimento dos nossos jovens. 
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RESUMO 

O estudo da amizade, como uma relação social, variou no curso da história de inúmeras 

maneiras, modificando-se de acordo com a cultura em que uma determinada geração 

estava inserida. Nos tempos contemporâneos, a geração Y utiliza uma ferramenta 

fundamental para estabelecer seus laços de amizade e de socialização. O Facebook, 

Instagram e WhatsApp são, respectivamente, as plataformas mais usadas por esta 

geração para conversar sobre coisas de seu universo, como por exemplo, o cotidiano 

escolar, baladas e “azarações”, encontros com amigos, assuntos triviais, fofocas e até 

alguns problemas sérios que lhes dizem particularmente respeito. Assim,  nos propomos 

por discutir a amizade na contemporaneidade, com enfoque na amizade na era da 

informática, a amizade virtual. O presente trabalho corresponde a parte prática das 

abordagens iniciais do projeto de pesquisa QUEM SÃO MEUS AMIGOS VIRTUAIS? 

PRÁTICAS COTIDIANAS DE AMIZADE NA INTERNET DE ALUNOS DE UMA 

ESCOLA PARTICULAR DO ENSINO MÉDIO EM MOSSORÓ/RN, coordenado pela 

professora Maria Cristina Rocha Barreto do departamento de Ciências Sociais da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Inicialmente, foram 

aplicados 89 questionários semiestruturados, com 22 perguntas (8 delas subjetivas), 

como forma de primeiro contato com os alunos. Fazendo um total de 8 turmas, sendo 4 

turmas da 1ª série e 4 da 2ª série do Ensino Médio. Nosso universo pesquisado contou 

com um total de 170 adolescentes, sendo 64 meninos (38%) e 106 meninas (62%) entre 

14 e 17 anos. Após as análises destes questionários, foram realizadas entrevistas 

informais com um roteiro prévio com adolescentes escolhidos em cada turma 

previamente pesquisada através do questionário. Com base nisto, ensejamos nossa 

pesquisa na tentativa de compreender como tais sujeitos desenvolvem relações sociais 

de amizade, mais precisamente, como estabelecem suas relações virtuais e como a 

internet interfere no ser de tais indivíduos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: AMIZADE; JUVENTUDE; INTERNET; REDES SOCIAIS. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O advento e a expansão da internet no Brasil, a partir dos anos 1990, 

possibilitaram maior facilidade na obtenção e uso de vários tipos de tecnologias e 

dispositivos eletrônicos por inúmeras pessoas, principalmente entre a juventude que 

sente a necessidade de estar conectada. Este trabalho é o resultado do projeto de 

pesquisa “Quem são meus amigos virtuais? Práticas cotidianas de amizade na internet 

de alunos de uma escola particular do ensino médio em Mossoró/RN” e tem o objetivo 

de analisar comportamentos e práticas interativas desses jovens na internet para 

compreender como as relações de amizades se constroem no mundo online entre 

adolescentes (de 14 a 17 anos) nas mais diversas plataformas virtuais e em que medida a 

amizade virtual pode passar por um controle de segurança por parte da família, haja 

vista que a pesquisa tem como público-alvo adolescentes.  

 O conceito simples que encontramos nos dicionários comuns da língua 

portuguesa nos apresenta as seguintes palavras: afeição recíproca entre dois entes; boas 

relações. Em termos filosóficos, existe a partir de Aristóteles, a seguinte ideia de 

amizade: 

[…] a amizade é uma virtude ou está estreitamente unida à 

virtude: de qualquer forma, é o que há de mais necessário à 

vida, já que os bens que a vida oferece, como riqueza, poder, 

etc., não podem ser conservados nem usados sem os amigos 

(VIII, 1, 1.155 a 1). (ABBAGNANO, 2000, p. 37). 

Inicialmente, percorremos uma trajetória histórica para entendermos melhor 

como o homem construiu e ainda constrói as mais diversas relações interpessoais. Desta 

feita, buscamos entender o significado de philia para a Grécia Antiga, a noção de 

amicitia para os romanos, e assim fazer um recorte teórico intercalado aos novos 

conceitos de amizade a partir do “boom tecnológico” pós anos 1970; do mesmo modo 

que buscamos ainda analisar como a sociologia atual discute essas relações 

contemporânea. 

I. A INTERNET E AS NOVAS FORMAS DE INTERAÇÕES SOCIAIS ENTRE 

OS JOVENS 

A fala e a comunicação permitem a relação do ser humano com o mundo que o 

rodeia como uma ponte que o liga à realidade. A linguagem permite essa experiência de 

forma compartilhável e coletiva. Podemos dizer que a comunicação é imprescindível à 

vida social e perfaz a construção da identidade pessoal. O estudo das diversas 
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linguagens e forma de expressão, bem como os meios tecnológicos com os quais se 

narram as experiências cotidianas ganharam um novo enfoque com o "boom" da 

linguagem midiática das redes sociais conectadas a Internet. Entender como a 

tecnologia constrói signos e significantes e como ela atua nas mais variadas formas de 

comunicação e relação social tem se apresentado como um desafio instigante para a 

sociologia contemporânea.  

 Vivemos em um tempo que tantas outras formas de comunicação tais como 

fotografia, cinema e vídeo, jornais e textos, e músicas se disseminam num fluxo 

ininterrupto aprisionado em um mesmo espaço, publicado, curtido, compartilhado, 

comentado, criticado através de cabos de fibra óptica e armazenados "em nuvens", a 

saber, o espaço virtual.  

 Podemos dizer que a mudança mais emblemática para o mundo nos últimos 30 

anos, foi sem dúvida o advento do uso do computador pessoal e a internet. Este período 

compreende os anos em que as pessoas, principalmente nos países desenvolvidos, 

passaram a usar as mais variadas formas de parafernálias tecnológicas no seu dia a dia. 

Esta ascensão transformou singularmente a linguagem e a comunicação. Entendendo 

que o mundo desdobra sua história da forma como o homem produz sua existência 

material, e que essa produção afeta diretamente a construção de suas subjetividades, 

dizemos que não foi diferente a relação homem/máquina/internet para as novas formas 

de interações sociais. 

 O espírito volátil da juventude, dado as mudanças e tendências do momento 

sempre foi uma marca dos processos sociais de interação dos mais novos. Assim, é 

compreensível que o crescimento da Internet afetou muito mais os adolescentes e jovens 

do que outras faixas-etárias da sociedade. 

 Um dos objetivos deste trabalho é procurar questionar algumas modificações 

sofridas pela relação de amizade em um momento histórico em que as relações estão 

muito intermediadas pelos meios de comunicação e, em particular, pela internet. A 

amizade sempre foi considerada, em nossa sociedade, como uma relação privada e 

pessoal. Muitas vezes é também encarada como oposta a uma relação pública e de 

grupo. Nessa relação personalista, o indivíduo define sua relação com o outro tendo 

como base a experiência que tem com ele. Esta é a complicação de se entender a 

amizade nesses tempos em que os indivíduos não mantêm contato diário, constante e 

físico com seus amigos, já que muitos desses contatos são realizados via computador.  
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 Foi com o intuito de investigar como essa geração, denominada geração digital, 

entende as relações de amizade, a partir do momento em que boa parte das interações no 

dia a dia são realizadas com o auxílio de computadores e smartphones. O universo de 

pesquisa escolhido foram os alunos das 1ªs. e 2ªs. séries do ensino médio da Mater 

Christi, escola da rede privada da cidade de Mossoró/RN. 

Participantes 

 

 Para ter acesso aos alunos, contamos com a colaboração da coordenadoria peda-

gógica do Colégio Mater Christi (Mossoró/RN), bem como dos alunos das 1ªs e 2ªs sé-

ries do Ensino Médio (2014). Foram contatados, então, os alunos de 8 turmas, sendo 4 

turmas de 1ª Série e 4 turmas de segunda série, num total de 170 alunos, com idades 

entre 14 a 17 anos, de ambos os sexos, conforme especifica o Quadro a seguir: 

 

Quadro 1: 

Perfil dos participantes desta pesquisa  

 

Turma   Sexo Quantidade TOTAL 

1ª Série “A” 
Masculino 12 

28 
Feminino 16 

1ª Série “B” 
Masculino 9 

18 
Feminino 9 

1ª Série “C” 
Masculino 5 

17 
Feminino 12 

1ª Série “ÓRION” 
Masculino 6 

18 
Feminino 12 

2ª Série “A” 
Masculino 14 

27 
Feminino 13 

2ª Série “B” 
Masculino 7 

19 
Feminino 12 

2 Série “C” 
Masculino 4 

15 
Feminino 11 
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2ª Série “ÓRION” 
Masculino 7 

28 
Feminino 21 

8 TURMAS 
Masculino 64 (37,65%) 

170 
Feminino 106 (62,35%) 

      FONTE: Pesquisa realizada pelo autor. 

 

Instrumento e procedimento  

 

 O primeiro contato com os sujeitos da pesquisa foi realizado através de um sur-

vey abarcado em um questionário com 22 perguntas (sendo 8 destas de caráter subjeti-

vo), que serviu para um embasamento sobre assuntos e práticas pertinentes de sociabili-

dade virtual, além de um levantamento quantitativo que buscou saber quais os dispositi-

vos eletrônicos são os mais usados como forma de comunicação e ainda quais as princi-

pais plataformas para esta intercomunicação. 

 Em um segundo momento foi feita uma interação dialogada com as turmas de 

cada série, onde durante 45 minutou foi possível haver um instante de conversa aberta 

seguindo um roteiro de questionamentos sobre o conceito de amizade, a priori, amizade 

física, contatual; diferenciação de gênero, etc.; para assim termos uma base associada 

aos questionários anteriores, a saber, do que os alunos entendem de tais ideias para pos-

teriormente dialogarmos sobre amizade virtual. Em vista disso, o terceiro momento foi 

feito com alunos escolhidos fundamentados nas duas etapas anteriores, para uma especi-

ficação das suas interações online tal como as relações na rede. 

 Todas as três etapas foram feitas no próprio Colégio Mater Christi, no qual as 

duas primeiras etapas em conjunto foram realizadas na sala de aula, e a terceira etapa 

mais peculiar foi feita em salas individualizadas para estudo em grupo na biblioteca da 

escola. O questionário foi feito de forma impressa e entregues, respondidos e recolhidos 

no mesmo dia. As entrevistas por sua vez foram gravadas na íntegra e, posteriormente, 

transcritas. Interpretamos os dados coletados e configuramos através de resumo verbal e 

numérico, construímos gráficos e tabelas que facilitaram a descrição característica da 

pesquisa. Um método conveniente para análise destes dados dependerá de suas 

características, que por sua vez podem aparecer de forma quantitativa e/ou qualitativa. 

Nesta perspectiva, esses dados foram coletados de ambas as formas, na qual podemos 

ver que a diferenciação para análise dos mesmos, observando a diferença de cada 
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procedimento metodológico, como nos apresenta Alves-Mazzotti e Gewandsznajder 

(1999): “ao contrário do que ocorre com as pesquisas quantitativas, as investigações 

qualitativas, por sua diversidade e flexibilidade, não admitem regras precisas, 

aplicáveis a uma ampla gama de casos. Além disso, as pesquisas qualitativas diferem 

bastante quanto ao grau de estruturação prévia...”. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Apresentaremos os resultados e a discussão de acordo com a linearidade dos 

momentos da pesquisa, sendo esses: questionário – diálogo com as turmas – entrevistas. 

Para o entendimento mais adequado sobre os relacionamentos virtuais dos pesquisados, 

foi necessário saber quais dispositivos de acesso na internet, tal como sua permanência 

online. E assim foi constatado os dados que seguem nos gráficos abaixo: 

 

Gráfico 1 

Dispositivos de acesso à Internet 

FONTE: Pesquisa in loco (abril de 2014) 
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Gráfico 2 

Tempo de permanência online 

FONTE: Pesquisa in loco (abril de 2014) 
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ou mesmo de links, fotografias, etc. (BARRETO, 2014, p. 6). 
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composto de 37,65% de meninos e 62,35% de meninas, e levando em consideração que 

de certa forma todos os resultados obtidos constarão a predominância das mulheres, 

ainda assim a porcentagem de meninas conectadas durante o dia todo ultrapassa a dos 

meninos. Sendo 29,24% delas, contra 26,50% deles. Quando o limite de tempo atinge 

aproximadamente 4 horas por dia, a porcentagem masculina sobrepuja em muito a 

porcentagem feminina, sendo os resultados obtidos, respectivamente 45,30% e 24,50%. 

Essas trocas se intensificam quando usadas plataformas de comunicação 

cibernética, tendo como forma de intercomunicação mensagens e fotos instantâneas, e 

as plataformas mais recorrentes são o Facebook, o WhatsApp e o Instagram (Gráfico 3). 

  

Gráfico 3 

Plataformas de acesso para comunicação 

FONTE: Pesquisa in loco (abril de 2014) 
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são aquelas que se dão pela interação entre eles mesmos. Sendo assim o acesso as redes 

sociais e a utilização do bate-papo são as principais atividades que esses jovens 

realizam, como mostra o Gráfico 4:  

 

Gráfico 4 

Principais atividades desenvolvidas na Internet 

 

FONTE: Pesquisa in loco (abril de 2014) 
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O diálogo com os alunos foi bastante proveitoso. Podemos extrair observações 

interessantes levantadas por eles no processo de socialização real e virtual. Quando 

perguntado sobre o significado de amizade, a maioria concebeu a ideia de ser amigo 

com adjetivos positivos como confiança, companheirismo e lealdade. Leonardo (16 

anos) conceituou a amizade como sendo a relação em que o amigo pode ser 

compreendido como “uma pessoa que não é da família, mas podemos confiar”. Por sua 

vez, Pedro (16 anos) complementa dizendo: “é estar ao lado de uma pessoa e sentir-se 

agradável, sentir bem com isso”. Uma observação interessante sobre a fala deste último 

aluno diz respeito ao lugar de construção dos laços afetivos. Pois o mesmo não se sentia 

confortável em sua antiga escola para abrir-se em relação aos outros alunos. Ele diz: 

“Quando eu não estudava no Mater Christi ela [a noção de amizade] não significava 

nada pra mim, porque eu não tinha amigo. Mas não porque ninguém queria fazer ami-

zade comigo, é porque eu não queria fazer amizade mesmo com ninguém, eu era só, na 

minha. Mas depois que eu entrei aqui eu vi como as pessoas são legais e como eu que-

ria passar mais tempo perto delas. E eu passei a valorizar as amizades daí então, as-

sim... significou muito pra mim”. A pergunta principal que serviu de mote para 

comparação entre amizade física e amizade virtual nos rendeu os dados do gráfico 

abaixo:  

 

Gráfico 5 

Existe diferença entre a amizade física e a amizade virtual? 

           FONTE: Pesquisa in loco (abril de 2014) 
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Desta pergunta nos chamou atenção o quanto os adolescentes se sentem mais 

seguros ou pelo menos mais desinibidos em compartilhar momentos particulares de suas 

vidas pessoais aos amigos virtuais. Segundo alguns, esta abertura é construída pelo fato 

de não se ver face a face o quanto da aprovação ou reprovação do amigo diante do que 

se fala. Assim, Navarro (15 anos) diz que “por você não está vendo a pessoa, você 

acaba falando as coisas que você pensa”. Vitória (15 anos) por outro lado utiliza as 

ferramentas da Internet para dialogar seus momentos de dificuldades com os próprios 

amigos reais “porque pessoalmente é aquilo, você vai contar uma situação difícil e co-

meça a chorar e não consegue completar o que você estava dizendo [...] e muitas vezes 

na internet eu to chorando e falando, aí do nada eu paro de chorar porque eu já desa-

bafei tudo que eu tinha [...] na internet você fala tudo de uma vez, aí não olha mais a 

conversa e tipo, passou”.  

 Para uma aproximação inicial tanto na Internet quanto pessoalmente, semelhante 

ao pensamento aristotélico, os jovens acreditam ter uma empatia maior por aqueles que 

se lhes mostram semelhantes. Como por exemplo, gosto musical, atividades esportivas, 

princípios e valores, crenças, bem como estudos, gostos por séries de TV, filmes e 

livros. Leonardo (16 anos) acredita que a influência do meio interfere no processo de 

construção das relações amigáveis dizendo “uma coisa que a gente faça muitas vezes, 

tipo vir para a aula. Sou amigo dela porque vim estudar no Mater Christi”. Alguns 

afirmam ainda que as diferenças podem e unem desconhecidos, além do que aquilo que 

era desconhecido para um passa a se tornar um universo dos dois, uma vez que “a 

amizade surgia como uma relação capaz de triunfar sobre todas as diferenças sociais” 

(REZENDE, 2002, p. 35). Tais adjetivos e práticas relacionadas a amizade presencial, 

os alunos remetem da mesma maneira para as suas amizades virtuais, explorando 

semelhanças e gostos em comum. Dessa forma, Barreto (2014) afirma: “é possível uma 

amizade entre duas pessoas que não têm entre si outro tipo de vínculo a não ser ela 

mesma”.  

 Os jovens afirmam para existir uma relação de amizade duradoura tem que haver 

um certo nível de companheirismo, sinceridade e reciprocidade. Mesmo assim Vitória 

(15 anos) afirma que “o dia a dia contribui muito. Eu tenho amizades que eram muito 

presentes em minha vida e que com o passar do tempo foi se afastando, a convivência 

mesmo. Tem amizades que são muito fortes, a gente nunca esquece de certa forma, mas 

a convivência contribui muito”. De forma análoga pode-se remeter a amizade virtual, 

uma vez que é necessário que haja um contato contínuo entre os seres para a duração 
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deste relacionamento, como diz Félix (15 anos): “as amizades virtuais que eu tenho 

quase todo dia a gente se fala, então o que mantém é o contato direto com a internet e 

as redes sociais que mantém você àquela pessoa todos os dias, aí vai durando até...” Na 

análise quantitativa, mais da metade dos alunos acreditam que a amizade, tendo em 

vista o contato apenas pela Internet, pode durar; como podemos ver no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 6  

Amizade na internet pode durar?  

FONTE: Pesquisa in loco (abril de 2014) 
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amizade virtual, Pedro (15 anos) certifica-se: “só ter cuidado, porque muitas vezes você 

pode abrir sua vida para muitas pessoas ou pelo menos conversar por mais simples que 

seja o assunto com pessoas que você não conhece e que podem te passar segurança, 

mas na verdade são maníacos e tal. Nunca aconteceu comigo, mas é um cuidado que eu 

sempre tomo”. De certa forma, “cada um deveria falar de si mesmo em função do que o 

outro dizia sobre si, revelar emoções em função do comportamento do outro, criando 

assim um mesmo nível de intimidade” (REZENDE, 2002, p.41). Isto faz então como a 

relação de sociabilidade virtual tem um paradoxo sobre questões de confiança, 

intimidade e até mesmo revelação de si próprio.  

 

CONCLUSÃO 

 

Comprovamos então que uma relação de amizade virtual pode criar um vínculo 

afetivo entre pessoas desconhecidas no qual são ligadas apenas por meio das redes 

digitais de telecomunicação interativa, principalmente a internet, mas também composta 

pela telefonia celular (NICOLACI-DA-COSTA, 2005). Porém, para que haja um 

contato inicial é necessário que tenham afinidades, semelhanças entre os gostos, os 

pensamentos e as ações dos indivíduos envolvidos nessa relação. Dornelles percebeu 

algo semelhante em sua pesquisa/dissertação Planeta Terra, Cidade Porto Alegre: uma 

etnografia entre internautas, quando diz que “a sociabilidade é cultivada entre ‘iguais’. 

Entre pessoas que compartilham um mínimo de características semelhantes. O perfil 

precisa ser parecido para haver conversa” (DORNELLES, 2003, p. 102).  

Percebemos que as relações estabelecidas pelos mais diversos dispositivos 

eletrônicos não limitam a construção da sociabilidade dos jovens do Colégio Mater 

Christi. Mesmo sabendo que essas ferramentas virtuais permitem uma interação 

diferente entre as mais diversas pessoas em tempo real, os alunos não compreendem que 

a amizade possa ser exercida apenas de uma única maneira, ou seja, somente virtual, ou 

somente real; eles percebem que vivem em uma sociedade conectada e dinâmica, e que 

as redes virtuais fortificam os laços estabelecidos pelas redes sociais físicas. Mas que, 

embora a Internet possa propiciar uma amizade tangível, eles acreditam que se faz 

necessário o convívio, seja na escola, na igreja, na família, ou demais instituições 

sociais e grupos.  

Para eles, é necessário que haja um convívio constante para que a relação 

baseada na internet dure o máximo possível, da mesma forma que para isso acontecer 
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deve-se manter as suas semelhanças, caso contrário a frequência de trocas de 

informações será cada vez mais ínfimo. Podendo assim cortar os laços afetivos que 

envolvem os amigos. Havendo esse contato direto, levamos em consideração o que 

Dornelles interpreta de Pierre Lévyn e Alfred Schutz, quando diz:  

 

Não esqueçamos que, segundo Pierre Lévy, a interação no 

ciberespaço é "palpável". Nesse mundo comum é possível 

perceber o Outro. Além de compartilharem um mesmo espaço 

(ciberespaço), os frequentadores de chat compartilham da 

mesma evolução temporal. O que, para Alfred Schutz, significa 

"envelhecer juntos" somente atingido pela concretização do Nós 

na relação entre um Eu e um Outro. É o que se refere como 

sendo um "presente vivido". (DORNELLES, 2003, p. 199) 

 

A Internet, por sua vez, se faz como o apetrecho fundamental para demonstrar e 

expressar seus sentimentos por seus amigos, bem como seus sentimentos íntimos e 

pessoais. Além do mais serve para conservação dos laços já existentes, da mesma 

maneira que desempenha a função para manter o contato sobre assuntos cotidianos, 

marcar encontros e saídas, e formar grupos de debates para estudo. A utilização da 

internet, pode ser ainda um meio que estreita as relações de vivências off-line. Embora 

se pense que a sociabilidade virtual substituía a vivência off-line por uma vivência 

online, nossa pesquisa percebeu muito mais como um intercâmbio entre os dois modos 

de interação na chamada geração Y. Para os jovens entrevistados seus comportamentos 

estreitam as dimensões online e off-line de suas vidas.  
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Resumo 

O presente projeto analisa a participação da Geografia Escolar por meio das questões presentes 

nos exames de avaliação do ENEM, compreendendo um período de 2008 a 2014. A perspectiva 

do Exame Nacional de Ensino Médio desde o seu surgimento consistia em tentar mensurar o 

nível de conhecimentos e a qualidade do ensino ofertado nas diversas partes do país. Tomando 

como base os princípios das competências e habilidades e a interdisciplinaridade esse 

instrumento avaliativo tem se constituído atualmente em um mecanismo de regulação do Estado 

para alavancar as estatísticas a todo custo do anos finais da educação básica. Nesse contexto a 

Geografia enquanto um importante componente curricular, se insere com seu discurso político 

para contribuir na formação e consciência espacial dos alunos. Nesse sentido cabe pensar como 

esse componente curricular tem se estruturado nas orientações curriculares do Ensino Médio e 

como as questões referentes aos conteúdos de geografia tem participado nesse processo de 

avaliação. Uma analise das questões é o que pretende o presente trabalho para averiguar a 

relação entre os currículos prescritos, seguido pelas escolas publicas e privadas, e as propostas 

enunciadas neste exame. 

 

Introdução 

As transformações dos paradigmas na educação vêm refletindo também na 

forma de se pensar a avaliação. Diversas concepções sobre o processo de avaliação são 

apresentadas por vários autores tendo como base a formação, experiências profissionais, 
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Hoffmann (2003 – 2005); Zabala (1998); Vasconcellos (1956) e Both (2007) são alguns 

pesquisadores que trazem concepções, relatos e experiências referentes ao tema.    

O que tem impulsionado a maioria das discursões sobre avaliação é a tentativa 

de definir um conceito enquanto prática do processo de ensino – aprendizado, quando se 

fala em avaliação, se pensa, de forma prioritária e única, nos resultados que os alunos 

obtêm, Zabala (1998) este “vicio” de avaliar encontra-se na natureza da formação 

didática de alguns professores, que acabam por repetir as práticas vivenciadas nas 

universidades, devido à oferta escassa de disciplinas voltadas para a educação, 

sobretudo processos avaliativos.   

O processo avaliativo escolar não pode ser centrado apenas em medir, verificar 

ou tabular nota que nem sempre revelam as competências dos alunos, como aponta 

Zabala (1998, p. 200) “a finalidade da avaliação é ser um instrumento educativo que 

informa e faz a valoração do processo de aprendizagem seguido pelo aluno, com o 

objetivo de lhe oportunizar, em todo o momento, as propostas educacionais mais 

adequadas”.Contudo percebemos que o modelo de avaliação proposto pelo autor ainda é 

raro nos sistemas educacionais vigentes, mais como essa tendência avaliativa torna-se 

possível para a educação? O próprio autor ressalta ainda que nossa tradição avaliadora 

esta unicamente voltada nos resultados obtidos pelos alunos como o final do processo 

de aprendizagem, não envolvimento o professor, o ensino, e por fim equipe docente 

como parte integrante da globalidade avaliativa.  

Partindo deste contexto Vasconcellos (1956) questiona por que é tão difícil 

mudar  os modelos tradicionais e quantitativos de avaliação?   Onde aponta como 

resposta a mudança de postura do educador tanto em relação à avaliação propriamente 

dita, quando à educação e à sociedade, por meio de um resgate da dialeticidade entre o 

particular e o geral, o que revela o autor não se configura como algo novo para o 

processo de avaliação escolar, entretanto é a questão de maior relevância para as 

discussões a cerca do tema. Para Hoffmann (2003) essa mudança de postura estaria mais 

impermeável ao Ensino Médio e Superior, onde muitos acreditam que essa prática 

inovadora seria restrita apenas ao ensino fundamental, mais especificadamente aos anos 

iniciais, entretanto a própria autora deixa claro que o repassar da prática avaliativa é 

incumbência de todos, universidade e escola.  

A avaliação é o momento mais marcante para a didática exercida no ensino-

aprendizagem, pois é onde paramos para fazer analise e acompanhamento da 

produção/construção do saber, abrangendo não apenas o aluno, mais também o 
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professor. O processo avaliativo não deve ser encarado como uma arma de defesa do 

professor para seus alunos, mais como um mecanismo e auxilio a sua metodologia de 

ensino. Demo (2000, p.97) Apud Both (2007, p.43) aponta que:  

Avaliar não é apenas medir, mas, sobretudo, sustentar o 

desenvolvimento positivo dos alunos. Quer dizer, não se avalia 

para estigmatizar, castigar, descriminar, mas para garantir o 

direito à oportunidade. As dificuldades devem ser transformadas 

em desafios, os percalços em retomadas e revisões, as 

insuficiências em alerta.    

 

Como já foi discutido, e o autor ressalta, a avaliação é um processo que tem por 

finalidade o acompanhamento continuo de todo o desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem, visando o melhoramento do ensino, e, por conseguinte passa a ser um 

fator positivo dos resultados finais, não tendo mais um caráter classificatório de 

aprovação e reprodução.  

Nesse sentido, voltamos o nosso foco para entender como o Exame Nacional do  

Ensino Médio se constitui enquanto um instrumento de avaliação, embora expresse no 

artigo 2º da Portaria Mec nº 438/1998 as matrizes de competências e habilidades como 

imprescindíveis para a vida acadêmica, para o mundo do trabalho e ao exercício da 

cidadania. Embora discurso das competências seja hegemônico, e se tenha a pretensão 

de repensar a articulação dos saberes disciplinares no currículo, a essência do exame 

ainda repousa pelas vias da avaliação classificatória e meritória. A matriz de 

competências ao expor suas correspondentes habilidades, expõe uma seleção de 

conteúdos como tratando-se de habilidades a ser apropriadas pelos discentes. Desde sua 

proposta inicial enquanto um exame voluntário para que o individuo pudesse fazer uma 

autoavaliação  do aprendizado adquirido por ele durante a educação básica, até a 

possibilidade de utilizar esse dados para auxiliar o governo na elaboração de políticas 

educacionais de melhoria da educação e atualmente como exame oficial para ingresso 

nas principais instituições de ensino superior publicas e privadas no país,  o Enem 

sutilmente tem produzido novas reformas curriculares, mas apesar do discurso das 

competências e habilidades, e da ênfase nas situações problemas a avaliação ainda é de 

caráter classificatória  e os métodos ainda estão a serviço da aferição da quantidade de 

conhecimento acumulado.  

Seguindo essa linha de pensamento nos propomos a compreender qual o espaço 

da Geografia enquanto um saber disciplinar, uma vez que o Enem é um exame 

interdisciplinar e propõe a articulação dos saberes por meio de competências e 
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habilidades? Ainda dentro da perspectiva das matrizes de referências do Enem, como o 

saber geográfico escolar tem sido contemplado nas decisões curriculares? De que modo 

a geografia tem se inserido dentro dos conhecimentos de competências e habilidades das 

Ciências Humanas e suas Tecnologias? 

 

Materiais e métodos 

Uma vez discutido, a  natureza da avaliação e tendo destacado a importância da 

avaliação no processo de ensinar e aprender, cabe então pensar como um Exame que 

tem como objetivos avaliar as competências e habilidades dos sujeitos frente aos 

conteúdos aprendidos na educação básica e entender como se constrói ou não essa 

dialogicidade no que tange a questão da avaliação, sobretudo referindo-se aos 

conhecimentos Geograficos. Fizemos inicialmente uma escolha em desenvolver uma 

pesquisa estritamente documental, baseando –se nas matrizes de referências, portarias 

que orientam a cerca dos conhecimentos e as provas aplicadas desde 2008 até 2014. A 

intenção seria identificar as transformações estruturais e curriculares realizadas no 

exame ao longo deste período, e como se dava a presença dos saberes geográficos em 

meio a interdisciplinaridade característica do exame. 

Em um primeiro momento procurou-se levantar o quadro teórico que poderia 

ampliar nossas visões sobre a questão do Enem enquanto um instrumento avaliativo. 

Para tanto levantou-se leituras relevantes em autores como HOFFMAN (2003), 

ZABALA (1998), VASCONCELLOS (1996), sobre as concepções de avaliação. Em 

um outro momento buscamos referências normativas ao ler os Parâmetros Curriculares 

para o Ensino Médio (PCNEM, 1998), Matriz de referência do ENEM, Portarias do 

MEC, que tratam de  normatizar os objetivos, competências e habilidades a serem 

desenvolvidas no exame. Tais leituras foram fundamentais para que inicialmente 

pudessem traçar os principais elementos para futuramente analisar as questões. 

Uma vez conhecido os documentos que normatizam as competências e 

habilidades tanto nos PCN’s quanto na matriz de referências em suas versões do antigo 

e novo Enem. Cabia então dar destaque as competências principais destacadas no guia 

curricular, foram elas as três principais : representação e comunicação, investigação e à 

compreensão, contextualização sociocultural.  Assim como também foram levadas em 

consideração as competências de destaque para o conhecimento geográfico, na matriz 

de referencia das ciências humanas e suas tecnologias.  

Diante das referências curriculares iniciais a etapa subsequente consistiu na  

consulta e seleção das questões que apresentassem algum conhecimento referente aos 

saberes geográficos. Foram compilados cerca de mil cento e quarenta e seis questões de 

múltipla escolha do período de 2008 a 2014. Cabe destacar que apenas o ano de 2008 o 

caderno de provas era composto por apenas 63 questões, a partir de 2009 com a reforma 

e o novo formato do ENEM, que passou-se ao total de 180 questões.  
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O processo mais complexo foi a seleção das questões que apresentassem  

saberes geográficos destacados na matriz de referência.  Como sabíamos da natureza 

interdisciplinar do Enem, procurou-se  analisar essa articulação de saberes mas 

destacando as principais questões anteriormente levantadas, tais como: qual o espaço da 

Geografia frente aos outros saberes disciplinares? Como esse saber geográfico tem se 

inserido no contexto das situações problemas apresentados pelas questões, e que relação 

se pode fazer com as competências e habilidades destacadas.  

Em um primeiro momento, baseando-se no documento “Orientações Curriculares 

para o  Ensino Médio: Ciências Humanas e suas Tecnologias” (2006), no item que trata 

da articulação entre conceitos e conteúdos procuramos destacar  aqueles que dessem 

conta do principais temas da geografia escolar. Para além de reforçar a dicotomia entre 

Geografia Física e Humana, fizemos uma breve separação das questões por eixos 

maiores que integravam conceitos e conteúdos, foram eles elencados:  

o Conhecimentos Cartográficos ( destaque para a linguagem cartográfica e seus 

signos) 

o Dinâmica da Natureza (Trata das formações e processos naturais endógenos e 

exógenos terrestre) 

o Geração de Energia ( Processos diversos de geração de energia e suas 

demandas socioambientais) 

o Meio Ambiente e questões ambientais ( destacar a relação da sociedade com a 

natureza no processo de construção do espaço geográfico 

 

o Dinâmica Econômica Mundial/local (Produção e organização do espaço 

geográfico e mudanças nas relações de trabalho, inovações técnicas e 

tecnológicas e as novas geografias 

o Formação Territorial e Econômica ( Formação territorial insere-se num 

processo geo-histórico, onde a formação social apresenta centros dominantes 

comandando e subordinando os ajustes econômicos) 

 

o Geopolítica e Globalização (formas de organização da população nos vários 

lugares do mundo, com suas lutas especifi cas, na defi nição de fronteiras e das 

possibilidades de sua superação, na estruturação dos territórios e as confi 

gurações demarcadas por interesses estratégicos nacionais 

 

o Questões Agrárias e Agrícolas (a diversidade dos espaços rurais em diferentes 

partes do mundo e suas influências) 

 

o População e Desenvolvimento Humano (Organização e distribuição mundial 

da população, os grandes movimentos migratórios atuais e os movimentos 

socioculturais e étnicos, as novas identidades territoriais) 
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o Urbanização e Industrialização (A urbanização como fenômeno do mundo 

atual se estende por todos os territórios e configura espaços característicos ao 

atual período técnico, cientifico e informacional que se manifesta pela 

estruturação do fenômeno industrial) 

 

Uma vez elencada as sub áreas para seleção das questões procedeu-se a tabulação 

dos dados agregando as quantidades por cada ano respectivo dos exames. A 

sistematização dos dados permitiu visualizar aquelas sub áreas que tem sido mais 

presentes nas questões do Enem selecionadas.   

A partir desta concentração procurou-se selecionar aquelas sub áreas que tiveram 

maior número de questões para a partir daí analisar o conjunto de competências e 

habilidades presentes em cada uma das questões.  A analise rendeu outra leitura mais 

atenta e meticulosa, haja vista que tínhamos questões  que variavam o número de 

abordagem de competências e habilidades da matriz das ciências humanas e suas 

tecnologias.  Essa seleção não foi de ordem quantitativa, mas procurou-se de modo 

geral evidenciar quais competências foram mais desenvolvidas nas questões, o que 

gerou um outro quadro de análise. 

Resultados e Discussão 

A primeira parte da pesquisa que consistia em selecionar aquelas questões que 

tivessem relação com os conhecimentos geográficos, e por sua vez, estivesse 

relacionado a alguma das sub áreas elencadas como variáveis de integração entre 

conceitos e conteúdos, revelou o seguinte quadro: 

Tabela 01 – Distribuição das questões do ENEM por sub áreas do conhecimento 

geográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte:  Organização dos autores, com base nas provas do ENEM de 2008 a 2014 
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   A tabela acima revela inicialmente que a participação dos conhecimentos 

geográficos em percentuais total tem se mantindo em torno de 20%  das questões 

elaboradas. Para além de uma estatística da presença dos conceitos/conteúdos nas 

provas analisadas, percebe-se aqui uma ênfase em temáticas que privilegiam as 

demandas políticas e sociais. O intuito não era mostrar qual seriam as temáticas mais ou 

menos importantes para o ENEM, mas compreender a frequência e abrangência dessas 

temáticas no âmbito curricular.  

Como foi anteriormente frisado a participação dos conhecimentos geográficos 

em meio aos saberes interdisciplinares tem se mantido em uma média de 20 a 35 

questões. Deve-se destacar que apesar do aumento do número de questões com o ENEM 

de 2009, os anos subsequentes mantiveram o mesmo patamar conforme o gráfico aponta 

abaixo. 

 

Gráfico 01  - Participação dos conhecimentos Geográfico nas questões do ENEM 

de 2008 a 2009 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: Sistematização dos autores, Julho de 2015 

O gráfico acima ajuda a compreender como os conhecimentos da Geografia tem se 

apresentado em meio aos outros saberes disciplinares.   Vale destacar que esses números 

não referem-se somente ao caderno de questões  específico das Ciencias Humanas e 

suas Tecnologias, pois no processo de seleção resolvemos considerar todas as áreas, 

haja vista a interdisciplinaridade. 

Dentre as sub áreas destacadas na tabela 01 , torna-se visível o destaque de duas sub 

áreas com maior número de questões presentes: “ Questões ambientais e Meio 

Ambiente” e “ População e Desenvolvimento social”, 47 e 27 questões respectivamente 

foram identificadas com elementos que estão presentes nestas temáticas.   Acreditamos 

que tais temáticas tem se tornando frequentes no bojo das discussões cotidianas e 

portanto tem sido destacadas nas versões de cada ano, pelas demandas que permeiam a 

vida social e política. Merece destaque  o número reduzido de questões que exigem do 

candidato uma leitura da linguagem e códigos da Geografia, como por exemplo os 

63 

180 180 180 180 180 180 

21 
40 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Questões Enem Questões Geografia 
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mapas e gráficos. É certo que a Cartografia tem aparecido de modo reduzido nas 

versões do ENEM. Fato preocupante uma vez que o conhecimento dos fenômenos 

espaciais necessita de uma interpretação a luz, da sua distribuição, frequência e 

localização.  

Veja na tabela a baixo o numero de questões envolvendo conhecimentos cartográficos. 

GRÁFICO 02 – Quantidade de questões envolvendo a Cartografia no ENEM 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Elaboração dos autores, Julho de 2015 

 

Vale salientar que as questões destacadas dão ênfase a realidade local, mas em 

muitos casos exige do candidato que estabeleça relações com escalas variadas.  

No que tange as competências e habilidades, em uma primeira análise percebe-

se que na sub área  de Questões Ambientais e Meio Ambiente,  das questões 

selecionadas houve uma concentração nas competências relacionados no PCNEM , de 

Investigação e a Compreensão  e Contextualização Sócio Cultural. Evidenciou-se em 

número menor a competência de Comunicação e representação. No que tange a matriz 

de referência do ENEM  estiveram presente Competência de área 2 - Compreender as 

transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e 

culturais de poder, Competência de área 4 - Entender as transformações técnicas e 

tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do 

conhecimento e na vida social, Competência de área 6 - Compreender a sociedade e a 

natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e 

geográficos 
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O olhar multidisciplinar da pesquisa jurídica: o jovem infrator, a 

realidade e a funcionalidade das instituições incumbidas na proteção infanto-

juvenil do município de Natal-RN 

 

Daniel de Sousa Rodrigues¹; Maria Audenora Neves Silva Martins² 

 

Resumo: O intuito do presente artigo é apresentar/tratar de uma forma 

multidisciplinar - através da pesquisa jurídica – a realidade do jovem infrator 

dentre outros aspectos a função social e relevância da Fundação Estadual da 

Criança e do adolescente – FUNDAC e dessa maneira expor a importância da 

instituição como ferramenta fundamental na reeducação dos jovens infratores. 

Assim, tentar ao máximo, elencar e compreender as funções de cada órgão 

institucional que protege as crianças e adolescentes como o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente – COMDICA; o Conselho 

Estadual dos Direitos da Criança e do adolescente – CONSEC e os Conselhos 

Tutelares das quatros zonas de Natal-RN. Nessa vertente compreender as 

celeumas das fundações e a dinâmica dos conselhos com os jovens infratores 

e a família. Por fim, traçar um perfil do jovem infrator baseando-se com os 

dados da Vara da Infância e Juventude. 

Palavras- chaves: Jovem Infrator. Realidade. Reeducação. Função social. 

 

INTRODUÇÃO 

A realidade no Brasil com os jovens infratores ainda é uma questão que 

muito deve ser discutida, não no aspecto punitivo, pois só punir não resolve 

nem muito menos educa essa classe juvenil, entretanto no sentindo incluir de 

ressocializar e reeducar estes jovens. Porém há obstáculos para que todo esse 

trabalho alcance eficácia, e um deles é a falta de interesse na recuperação, no 

acompanhamento desses transgressores da lei. Há também, como embaraço,  

um desordenado pensamento pseudo-vingativo disseminado na maioria da 

sociedade de que estes jovens mantenham-se enjaulados na condição de que 

apodreçam dentro das celas para os mesmos aprendam da forma mais cruel.  

Porém, vem o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA estabelecer 

um ponto para a sociedade, embora os atos infracionais praticados sejam 
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enquadrados com crime ou contravenção penal os jovens são menores de 

idade e não é correto entender que é dessa forma mais cruel a melhor solução. 

Os atos infracionais cometidos por jovens menores de 18 anos não se 

cominam pena, e por razão disso utilizam-se medidas socioeducativas como o 

Estatuto da Criança e Adolescente decreta. Para tecermos um raciocínio 

acerca do assunto trataremos resumidamente da qualificação do ato 

infracional.  

O Ato infracional é o ato condenável, de desrespeito às leis, à ordem 

pública, aos direitos dos cidadãos ou ao patrimônio, cometido por crianças ou 

adolescentes. Só há ato infracional se àquela conduta corresponder a uma 

hipótese legal que determine sanções ao seu autor. No caso de ato infracional 

cometido por criança (até 12 anos), aplicam-se as medidas de proteção. Nesse 

caso, o órgão responsável pelo atendimento é o Conselho Tutelar. Já o ato 

infracional cometido por adolescente deve ser apurado pela Delegacia da 

Criança e do Adolescente a incumbe encaminhar o caso ao Promotor de 

Justiça que poderá aplicar uma das medidas socioeducativas previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente da Criança e do Adolescente, Lei 

8.069/90 (doravante ECA) (Revista Jurídica Consulex, n° 193, p. 40, 31 de 

Janeiro/2005). 

 Em virtude disso é nesse critério que a sociedade não concordar, pois 

todo crime deve ser tratado como crime independente da idade e que todos os 

autores estejam presos. Mas é nessa atenção que é preciso se discutir, pois 

para que se possa “punir” é preciso de centros muito bem estruturados, aliás, 

estrutura os centro do Estado do Rio Grande do Norte possui, mas não há 

manutenção dessas instituições – que estão deterioradas - e assim não existe 

uma boa qualidade na ressocialização dos jovens.   

O descaso com as instituições, a falta de investimento e o cuidado em 

manter os órgãos, o desleixo, chega a beirar a desumanidade. Essa é a 

palavra certa: desumanos. São assim que os jovens infratores têm sido 

tratados pelo poder público e o maior problema é saber que a saúde mental 

desses adolescentes está cada vez pior, uma vez que poucos saem 

“reeducados”  visto que com a situação que estar um, dois ou três conseguem 
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ser ressocializados e mudar de vida. Através deste artigo cujo tema é: O olhar 

multidisciplinar da pesquisa jurídica: o jovem infrator, a realidade e a 

funcionalidade das instituições incumbidas na proteção infanto-juvenil do 

município de Natal-RN, serão examinados de forma transparente como as 

instituições funcionam de fato. 

 Será abordado a Fundação Estadual da Criança e do adolescente – 

FUNDAC, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

COMDICA, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CONSEC, os Conselhos Tutelares das zonas administrativas de Natal-RN  na 

tentativa de elencar da forma mais clara as maneiras de proteção, reeducação 

e assim formular as diretrizes a estes incumbidos. O Estado e a família são os 

maiores responsáveis por grande parte do que acontece e dessa maneira 

apresentar-se-á o assunto em tela. Será, assim, portanto, nessa premissa que 

o presente artigo discutirá o tema proposto, na forma multidisciplinar de uma 

pesquisa jurídica, educacional, funcional e protetiva mostrando as celeumas de 

algumas instituições, a funcionalidade  e a dinâmica e acompanhamentos dos 

casos. Sem deixar de explanar que o investimento nessas áreas protetivas e 

reeducacionais são significativas e de uma importância ímpar na vida desses 

jovens infratores em razão de viabilizar medidas socioeducativas e de pensar 

que um dia estes jovens transgressores da lei irão sair para meio social e que 

terão que se comportar como um cidadão comum reto e digno de plenos 

direitos.  

MATERIAL E MÉTODOS 

As pesquisas começaram em agosto de 2014 e tiveram toda uma 

preocupação na busca de informações pertinentes ao projeto: O adolescente 

infrator, o Judiciário e a Sociedade: limites e possiblidades – análise da 

realidade no município de Natal. Primeiramente partimos da ideia do 

pensamento investigativo. O projeto foi dividido em oito partes e a partir da 

investigação perpassamos por diversos assuntos, como: a realidade do jovem 

infrator, a questão da redução da maioridade penal, as condições que estes 

jovens estão nos sistemas socioeducativos e etc.  
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Todo mês uma atividade era estudada, investigada, pesquisada e 

trabalhada. Após as coletas de dados e visitas nas instituições todas as 

referências e informes eram estudados para ao final construir um artigo 

científico. Dessa premissa passamos a pesquisa jurídica e a investigar a 

funcionalidade e relevância das fundações e instituições que são incumbidas 

de proteger e criar os direitos das crianças e adolescentes, como a COMDICA 

que é responsável pela elaboração de políticas públicas para crianças e os 

adolescentes e fiscalização às ações das políticas básicas de governo, que são 

desenvolvidas em Natal e que se destinam a infância e a adolescência.  

Além disso, procuramos legitimar e corroborar se há uma preocupação e 

interesse do Estado e dos atuais órgãos, protetores, em cuidar da 

ressocialização e inclusão dessas crianças e jovens, sem deixar de apresentar 

a Constituição Federal como base para ratificação desses direitos como 

preceitua o 227 “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além 

de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão.”. 

Por outro lado, tivemos uma preocupação em elencar, inclusive, na 

pesquisa bibliográfica que, por sinal, foi levada no prisma de expor os direitos 

das crianças e adolescentes e de buscar o cumprimento das funções das 

instituições, dessa maneira, portanto, sem deixar de tratar o assunto pertinente 

no sentido de enriquecer em um viés educativo, exploratório e qualitativo. A 

pesquisa de campo se fez presente nas instituições como os Conselhos 

Tutelares, a Fundação Estadual da criança e do Adolescente e o Conselho 

Estadual dos Direitos da Criança e do adolescente, e indagamos como 

funcionavam, na realidade, os órgãos, o seu papel e quais as celeumas 

enfrentadas. A importância da investigação na pesquisa existiu no intuito de 

saber se de fato todas as instituições de proteção à criança e os adolescentes 

trabalham como a lei determina e se há implicações e diretrizes que as 
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impeçam de funcionar de forma plena, em virtude do que preceitua o Estatuto 

da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal. 

A metodologia buscou afinco entender a funcionalidade, relação e 

dinâmica com a família, a escola e a sociedade na medida de compreender as 

atribuições, principalmente no acompanhamento dos casos, se surtia 

resultados na proteção e ressocialização ou não. Também foi preciso 

mencionar investigar e enfatizar a importância do Estado como órgão 

imprescindível na construção intelectiva, profissional, cultural e ressocializadora 

na vida de cada jovem ou criança, aliás, nos mecanismos fundamentais para 

que nada e nenhum direito a eles, crianças e jovens, atribuídos viessem a ser 

violados.  

 Como segundo Silva e Tavares expõe que, é muito complicado 

reconhecer o mundo violador de direitos e principalmente quando é o Estado o 

órgão crucial dessa violação (2010, p. 7). “ 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.” Violar direitos não é a questão 

desejada, e sim o cumprimentos destes. Por fim investigamos com juízes e 

promotores nas varas da Infância e da Juventude e dessa forma traçamos um 

perfil dos jovens infratores do município de Natal através de uma triangulação 

de dados e acompanhamento das fichas nos centros de reeducação.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Primeiramente pasmo. O direito está sendo tratado, atualmente, como 

uma mercadoria e está perdendo a sua essência que é a transformação da 

sociedade. As leis estão sendo tratadas apenas como letras em um livro 

comum e seus artigos como o 227 da Constituição Federal e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente vem perdendo o seu caráter – ou nunca teve- de 

mudança da sociedade. Diante disto ao decorrer dos resultados que logo 

adiante serão abordados entendê-lo-ão o porquê da tamanha desonestidade e 

descaso com as crianças e adolescentes deste país, mais precisamente com 

os jovens infratores do Rio Grande do Norte. Foi constatado na FUNDAC-RN 
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não só em Natal como também em Mossoró, instituição esta que é modelo 

para o Brasil, um descaso com sua estrutura e por estas e outras encontram-se 

interditadas judicialmente, uma totalmente e outra parcialmente, 

respectivamente, para que as precariedades das mesmas sejam resolvidas, 

tanto no âmbito estrutural como administrativo que é outro déficit do referido 

órgão.  

A FUNDAC-RN é uma instituição que atua nos 167 municípios do 

Estado, de forma regionalizada, através de bases físicas instaladas nos 

municípios de Mossoró, Natal, Caicó e Parnamirim. Segundo a instituição, a 

sua atuação visa prestar um serviço importante e de extrema necessidade para 

a sociedade que é a reeducação e ressocialização de jovens em conflito com a 

lei, o interesse social dessa instituição procura resgatar a cidadania do 

adolescente em conflito com a lei, com espírito inovador no enfrentamento dos 

desafios institucionais, com convicção no alcance da missão institucional, 

baseada na crença da potencialidade humana, traçada em um trabalho 

desenvolvido com responsabilidade, comprometimento social e moral, clareza 

e probidade na conduta institucional. Acontece que, a realidade da instituição é 

outra não por outra razão, mas por descaso e incompetência do poder estatal e 

por complicações burocráticas administrativas como a contratação de 

funcionários e má estruturação do órgão.  Desde agosto de 2012 a unidade de 

Natal encontra-se fechada por falta de funcionários e pelo desvio de funções de 

muitos deles, porém essa não é a única celeuma que impede a funcionalidade 

da instituição, o centro foi interditado com base nos relatórios da 

Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária do Estado – Suvisa -, Corpo de 

Bombeiros e da Polícia Militar, os quais identificaram problemas na 

alimentação, bem como a falta de segurança do local etc. A estrutura precária 

foi o que mais chamou atenção.  

A justiça interditou e acontece que o remancho do Estado em uma 

solução tem contribuído para a reativação do local. Uma reforma foi solicitada 

pela justiça e com muita lentidão – três anos – esta foi concluída. Muito durante 

esses três anos aconteceram, por exemplo, chegou um tempo no qual a 

empresa responsável pela reforma não pagava aos funcionários em razão do 
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Estado não cumprir o pagamento da contratação, portanto gerou o não repasse 

do dinheiro para os operários e dessa forma declarar paralização, o que 

causou também mais lerdeza para que o centro continuasse fechado. Por 

notoriedade e por necessidade do órgão em funcionamento o pagamento foi 

feito e os trabalhadores voltaram à labuta. Diante de todas as complicações e 

celeumas a empresa concluiu a reforma e entregou ao governo finalizou, mas 

ano de 2015 e o centro ainda encontra-se fechado. Uma obra que custou para 

os cobres públicos cerca de quatro milhões está parada sem nenhuma 

utilidade, um centro que antes não tinha estrutura para atender os jovens em 

conflito com a lei hoje pode comportar 36 socioeducandos podendo dobrar sua 

capacidade quando outras alas - em construção - forem concluídas, apesar 

disso, entretanto, a unidade permanece parada, interditada por questões 

judiciais e por falta de funcionários. 

Em outro ângulo, mas ainda abordando o assunto adolescente 

constatamos uma preocupação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente do município de Natal - COMDICA, em parceria com a 

prefeitura municipal, este órgão tem se preocupado em deliberar, formular e 

monitorar as políticas municipais de atendimento às crianças e adolescentes do 

município, por meio de articulações de ações governamentais e não 

governamentais em todos os níveis, sempre com a finalidade de garantir os 

direitos constitucionais infanto-juvenis. Hoje o instituto autônomo encontra-se 

com 44 instituições não governamentais cadastradas; acontecem que a 

instituição é um canal de participação social dos cidadãos e que tem como 

objetivo fazer com que suas demandas e prioridades orientem as políticas 

públicas de atendimento à infância e juventude. O COMDICA é um órgão 

criado por determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 

8.069/90), devendo, obrigatoriamente, fazer parte do Poder Executivo. É uma 

unidade de colegiado, autônomo, deliberativo e formulador de políticas 

públicas, e tem como umas de suas principais funções elaborarem as políticas 

de atendimento às crianças e aos adolescentes e fiscalizar as ações das 

políticas básicas de governo, que são desenvolvidas em Natal e que se 

destinam a infância e a adolescência. A função basicamente desenvolvida por 

esta instituição é esta: fiscalizar e elaborar políticas voltadas a atendimento às 
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crianças e aos adolescentes. Em Natal o órgão funciona no incentivo de fazer 

com que as instituições cadastradas nesse conselho deem uma saúde, uma 

educação, uma assistência social, uma cultura, esporte e lazer, proteção 

especial contra o trabalho infantil, medidas socioeducativas, mecanismos de 

exigibilidade de direitos, meios de comunicação na promoção de prevenção e 

vulnerabilidade das crianças e adolescentes; uma educação de qualidade que 

garanta forças na universalização do atendimento à educação infantil baseado 

nos princípios de democratização do acesso, permanência, gestão e qualidade 

social que também é quesito pertinente da unidade. Todos os eixos, assim, 

possui uma finalidade: garantir proteção e qualidade de vida para todas as 

crianças e jovens do município de Natal. . As celeumas desta instituição são 

que as diretrizes caminham a passos curtos e que não há uma transparência 

dos seus trabalhos reais.  Por dezenas de vezes tentaram-se entrevistas, mas 

os funcionários se mostravam ocultos quando indagavam como que a 

instituição trabalhava de fato.  

Outro órgão que tem o papel de resguardar a proteção desses menores 

é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONSEC 

segundo certificamos a instituição funciona em promover, garantir e proteger 

direitos de crianças e adolescentes, articulando sociedade e poder público para 

fazer valer a Doutrina da Proteção Integral e o princípio da Prioridade Absoluta. 

Dentre às atribuições do Conselho Estadual destacam-se: as de construir 

parcerias e promover intercâmbios com o Poder Legislativo, Poder Judiciário, 

Ministério Público e com todas as esferas municipais e federais como 

articulador da rede de atendimento a criança e ao adolescente; também como 

função e objetivo gerir o Fundo para a infância e a adolescência e fiscalizar sua 

aplicação e dessa maneira estabelecer normas e critérios para elaboração e 

execução de planos, programas e projetos de atendimento a criança e ao 

adolescente nas áreas governamentais e não governamentais. Algo bem 

semelhante ao COMDICA.  

Segundo o CONSEC controlar em todos os níveis, na área do governo e 

da sociedade civil, as ações decorrentes da execução da política de promoção 

e defesa dos direitos da criança e do adolescente (art. 203, 204, e 227 da 
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Constituição Federal) é outro objetivo de execução desse órgão.. Todas essas 

preocupações e políticas públicas para que as crianças e jovens não caiam no 

mundo da criminalidade, pois como podemos verificar os números sobre a 

violência contra crianças no Brasil só cresce. Segundo o Conselho Nacional 

dos Direitos das Crianças e Adolescentes (CONANDA), por ano 6,5 milhões de 

crianças sofrem algum tipo de violência no país. Entretanto isso não deveria 

está acontecendo, pois como preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) no artigo 18 que diz: “[...] é dever de todos velar pela dignidade da 

criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 

violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”. Por essa razão seja na 

família ou em questão de condição de um adolescente infrator, o jovem ou a 

criança não podem ter tratamento desumano ou violento.  

Nessa premissa de garantir e proteger as crianças e adolescentes foi 

possível verificar que os Conselhos Tutelares das quatros zonas de Natal tem 

tentado impedir que nossas crianças sejam violentadas, tanto psicologicamente 

quanto fisicamente, tanto na escola como no seio familiar, que é notório que 

ainda existe uma grande negligência familiar por parte dos pais em deixar as 

crianças vulneráveis a todas as situações, uma negligência que perpassa pelo 

Estado até chegar a família. Segundo os conselheiros as unidades se 

encontram superlotadas, pois abrangem muitas áreas da grande Natal, e em 

razão disso precisariam de mais Conselhos Tutelares ou mais conselheiros, 

mas mesmo assim diante de muitas celeumas têm tentado atender todos os 

casos pertinentes e de competência às unidades. Os conselhos trabalham 

garantindo os direitos das crianças e dos adolescentes, não é um órgão 

repressor, pelo contrário, as unidades desse caráter resguardam os direitos 

dos menores.  

As medidas de proteção às crianças e jovens bem como as de 

responsabilidades aos pais que estão nos artigos 101 e 129 do ECA são um 

das missões executadas nos conselhos. O que acontece ao analisar os casos, 

segundo o conselheiro Aldeir Félix da zona oeste de Natal que tem como 

bairros guarnecidos - Planalto, Guarapes, Cidade Nova, Felipe Camarão, 

Cidade da Esperança, Nossa Senhora de Nazaré, Bom Pastor; Dixsept 
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Rosado, Quintas e Bairro Nordeste - é que faltam medidas que incentivem as 

crianças e jovens a deixarem as drogas e a saírem da vulnerabilidade, o 

Estado como responsável por todas as políticas de desenvolvimento e proteção 

deveria ter uma maior preocupação. E acrescenta que, a relação dos 

conselhos com as famílias e as escolas deve ser visto como parceria, 

principalmente nos casos que envolverem a violações e ameaças dos direitos 

das crianças ou dos adolescentes. Podemos exemplificar, o ECA aduz que a 

escola deve dirigir ao Conselho os casos de evasão escolar. Então, o 

conselheiro irá procurar a família para que se tenha ciência dos motivos deste 

abandono. Dessa maneira, o conselheiro será capaz de encaminhar o caso 

sempre no intuito de possibilitar que a criança retorne ou se matricule à escola 

e de que a família consiga cumprir completamente o seu papel pelo apoio de 

programas e auxílios. Relatou também que o conselho também agi quando 

percebe que alunos estão sofrendo preconceito por ser problemáticos ou 

imperativos. Por último expôs que a grande maioria dos alunos “problemáticos” 

possui um alto índice de repetência e sofrem maus tratos psicologicamente. 

Nessa condição se evadem das escolas e ficam vulneráveis a cometer crimes.  

O que acontece é que ao dialogar com juízes e promotores detectamos 

que ao chegarem às ruas os jovens “expulsos” das escolas tendem a começar 

a praticar delitos e acabam presos nos centros de reeducação ou muitas vezes 

morrem vítimas da criminalidade. Podemos dizer, inclusive, nesta pesquisa que 

os menores infratores têm cor, idade e endereço. A maior parte é negra, do 

sexo masculino, tem na faixa de 15 a 17 anos, não frequentam a escola e 

vivem na miséria. Na FUNDAC-RN nenhum socioeducando concluiu o ensino 

fundamental, são de famílias pobres e já consumiram drogas uma vez na vida. 

A maioria das infrações cometidas pelos menores são roubo e tráfico de 

drogas, os homicídios, estupro e tentativa de homicídio são os casos menos 

frequentes. Por fim, o que se pode notar segundo um veículo de publicação 

diária do município de Natal, o jornal Tribuna do Norte, e um autor do um 

estudo sobre criminalidade, Júlio Jacobo Waiselfisz é que o Rio Grande do 

Norte tem, proporcionalmente, a quarta maior taxa de mortes de adolescentes 

entre 16 e 17 anos no Brasil, ou seja, os jovens estão sendo mortos e não 

estão atingindo seu grau de humanização o que induz a dizer que estão a 
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mercê da criminalidade. Diante disso vem o questionamento: os jovens são 

mais autores ou vítimas? Na comparação com os demais estados do Brasil, o 

Rio Grande do Norte era apenas o 22º no número de homicídios de jovens 

entre 16 e 17 anos em 2003. “Na evolução dos dados na última década 

observamos diversas situações altamente preocupantes Rio  Grande  do Norte 

e Ceará apresentaram níveis de crescimento dos homicídios de seus 

adolescentes totalmente inaceitáveis: 560% e 436%". 

CONCLUSÃO 

Ao tratarmos acerca do jovem infrator, a realidade e a funcionalidade 

das instituições incumbidas na proteção infanto-juvenil do município de Natal-

RN tivemos a oportunidade de observar todas, ou pelo menos em parte, as 

diretrizes que cada uma possui e as celeumas que as mesmas enfrentam. Uma 

realidade de reconstrução humana e construção da cidadania, bem como dos 

direitos que estão sendo descumpridos e mal zelados pelo Estado uma vez que 

deveriam ser tratados como cláusulas pétreas já que se trata de crianças e 

jovens.  
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O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE para a Agricultura 

Familiar: oportunidade e desafios nos Território da Cidadania e Rural no 

Estado do Rio Grande do Norte (RN). 

 

Alexandre Henrique Fernandes Pompeu1; Emanoel Márcio Nunes2; Jéssica Samára Soares de 

Lima3; 

 

RESUMO: Este trabalho objetiva mostrar o panorama atual da operacionalização do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE nos Territórios da Cidadania Sertão do 

Apodi, Açú-Mossoró, Alto Oeste Potiguar e o Território Rural Sertão Central Cabugi e Litoral 

Norte, no Estado do Rio Grande do Norte (RN). A metodologia consistiu da combinação de 

abordagens Quali-Quantitativa, onde foi realizado uma coleta de dados secundário, junto ao 

dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar – FNDE e o Sistema de Consulta a 

Matrícula do Censo Escolar do portal do INEP, no qual,  objetivou  obter dados pertinentes 

quanto aos recursos destinados a compra de alimentação escolar dos municípios dos 

Territórios estudado e o efetivo de aluno das redes públicas, Estadual e Federal no período 

dos anos de 2012 a 2014, podendo assim ser feito uma leitura da operacionalização e dinâmica 

do programa em cada Território estudado. Então, conclui-se que, os territórios estudado os 

agricultores familiares, associações, cooperativas e grupos produtivos estão sendo 

beneficiados, pois, com as mudanças do programa através da reformulação das diretrizes e 

conceitos estruturais advindo da Lei nº 11.947 de junho de 2009, os mesmos estão inseridos 

no modelo de mercado institucional, além dos alunos que estão sendo beneficiados com 

alimentação de qualidade e SAN. 

PALAVRAS-CHAVES: Agricultura Familiar, PNAE, Segurança Alimentar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas muitos estudos foram marcados por uma intensa discussão sobre 

as problemáticas do campo da agricultura familiar. Atualmente, a discussão sobre a agricultura 

familiar vem ganhando seu espaço e legitimidade social, política e acadêmica no Brasil, 
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passando a ser discutido com mais frequência nos movimentos sociais rurais, nas entidades 

de fortalecimento do rural, pelos órgãos governamentais e por segmentos do pensamento 

acadêmico, especialmente pelos estudiosos das Ciências Sociais que se ocupam da agricultura 

e do mundo rural (SCHNEIDER, 2006).  

Segundo Abramovay (1998) a agricultura familiar, é um setor altamente produtivo e 

de grande aceitação do mercado, capaz de introduzir na sua produção os principais avanços 

técnicos, e de responder e atender às políticas governamentais. Com isto, não pode ser nem 

de longe caracterizada com algo precário, ou sem expectativas de funcionamento e fadada ao 

desaparecimento. Sua capacidade de inovação técnica e de resposta aos apelos de mercado 

está fora de questionamento, pois, o que caracteriza um estabelecimento familiar não é seu 

espaço físico, nem seu volume de vendas ou o montante dos recursos ali investido e sim o 

grau em que a gestão e o trabalho no estabelecimento apoiam-se efetivamente na família e em 

seus membros. 

No âmbito rural, surgem modelos que vislumbram a necessidade de superar os 

entraves Nacionais, regionais e territoriais que dificultam o desenvolvimento, tendo nas 

políticas públicas um mecanismo de incentivo de fundamental importância para o seu sucesso, 

com o reconhecimento da importância das diversidades territoriais devendo-se reconhecer 

seus vínculos históricos específicos para que essa diversidade possa ser potencializada, por 

meio de políticas que valorizem a organização desses territórios em torno de objetivos comuns 

(ORTEGA, 2008). 

O debate atual sobre o desenvolvimento rural no Brasil está atrelado ao 

fortalecimento das políticas públicas, e recentemente sobre o desenvolvimento territorial, Para 

Perico (2009) o território expressa um conjunto de um povo (vivo) e de uma terra (estática), 

visto que o espaço vital identifica a necessidade territorial de uma sociedade que tem em vista 

seus equipamentos tecnológicos, sua demografia e seus recursos disponíveis. Tendo por 

referência o Estado, com suas contradições internas ou subdivisões, o território constitui sua 

expressão legal e moral, o que justifica sua defesa, assim como conquista de novos territórios.    

Foram observadas ao longo dos anos no campo das políticas públicas para a agricultura 

familiar algumas mudanças. Como referência a essas mudanças, a criação da Lei nº 11.326, 

de 24 de julho de 2006, que caracteriza a área do estabelecimento ou empreendimento rural 

aquela que não exceda quatro módulos fiscais, e utilize predominantemente mão de obra da 

própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento com uma renda proveniente 

e predominantemente originada de atividade agrícolas e/ou agropecuária. São também 
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beneficiários desta lei os silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores artesanais 

considerando assim o agricultor familiar homens e mulheres (BRASIL, 2006). 

Um Fator significativo para o crescimento da agricultura familiar aconteceu nos 

últimos anos, por meio da sanção da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, regulamentada 

pela Resolução nº 38 de julho de 2009 do FNDE, do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), que Ampliou e trouxe novos avanços para o programa, e a garantia de que, 

no mínimo, 30% dos repasses do FNDE sejam investidos na aquisição de produtos da 

agricultura familiar, contribuir para a redução da evasão escolar e favorecer a formação de 

bons hábitos alimentares em crianças e adolescentes do país, e por ter caracteres singulares a 

Segurança Alimentar e Nutricional sustentável (SAN), atendendo aos critérios definidos pelo 

Artigo e suas diretrizes, atendido pelo PNAE: 

I - o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de 
alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos 

alimentares saudáveis (..) 

II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de    ensino e 

aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação 

e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida (...)  

III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de 

educação básica; 

Art. 14.  Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do 

PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de 

gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar 

rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, 
as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas (BRASIL, 2009, 

p.1). 

 

A Política de fortalecimento da educação escolar, o Programa de Alimentação Escolar 

– PNAE que surge em meados dos anos 1990, porém, de forma centralizada, deixando claro 

os inconvenientes, desde a logística relacionados com dificuldades de armazenamento, 

culturais, relacionados com o desrespeito aos hábitos alimentares locais (BRASIL, 2009).  

O Programa foi implantado em 1955, e ficou mais conhecido como merenda escolar, 

desde seu inicio vem sofrendo constantes mudanças significativas, seu gerenciamento é 

realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, que estabelece as 

normas gerais de planejamento, execução, controle, monitoramento e avaliação, e visa à 

transferência, em caráter suplementar, de recursos financeiros, aos estados, ao Distrito Federal 

e aos municípios destinados a suprir, parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos de 

toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de 

jovens e adultos), matriculados em escolas públicas e filantrópicas (BELLÉ et al, 2014). 
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O objetivo principal do PNAE é suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos 

alunos beneficiados, através de no mínimo uma refeição diária, mas o programa também tem 

como propósito promover a segurança alimentar e nutricional referentes ao período em que 

este se encontra na escola. 

Neste contexto, o Programa torna-se um segmento institucional de grande importante 

para a aquisição de alimentos da agricultura familiar, uma vez que a aquisição da alimentação 

escolar de forma descentralizada foi um dos grandes avanços ocorridos no Programa, além 

das diretrizes exigidas de Segurança Alimentar e Nutricional onde as ações passaram a 

focalizar os problemas da logística de distribuição e a oferta de uma alimentação mais 

saudável e economicamente viável. 

Segundo a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional aprovada em Setembro 

de 2006, é direito de todo cidadão brasileiro o uso e beneficio do SAN que se realiza através 

de políticas públicas universais, levando em conta as dimensões ambientais, culturais, 

econômicas, regionais e sociais, sendo dever do poder público respeitar, promover, fiscalizar 

e avaliar o direito humano à alimentação de qualidade (BRASIL, 2006). 

Foi no ano de 1954 que o Programa de Alimentação Escolar – PNAE foi oficialmente 

criado por meio do Ministério da Saúde e formalizado em 1955 no Ministério da Educação e 

Cultura por meio do decreto no 37.106/55, sendo considerada no âmbito das políticas social e 

assistencial do País uma das mais antigas e permanentes intervenções governamentais federais 

de suplementação alimentar, embora ainda não tendo neste período como função e objetivo 

central a erradicação da desnutrição e nem o de ser um mecanismo indutor de 

Desenvolvimento Local (TURPIN, 2009). 

Até 1994, o desenho e gerenciamento do programa mantiveram centralizado o 

processo de aquisição de gêneros alimentícios. Os alimentos eram comprados de um conjunto 

selecionado de empresas, que concorriam a uma licitação pública e distribuídos para todo o 

território nacional. Em muitas das ocasiões em que os alimentos deveriam estar pronto para 

consumo, devido ao longo processo de distribuição, chegavam nos locais já estragados e 

vencidos sendo identificados como impróprios para o consumo (SCHNEIDER et al 2010). 

Portando, tomando como base o que já foi falado anteriormente, a Agricultura Familiar 

nos dias atuais vem tornando-se um importante seguimento dentro do contexto econômico, 

social e cultural do país, podendo superar visões preconceituosas que percebem o meio rural 

como um lugar do passado e do atraso, pois, é devido a este setor que a população está tendo 

acesso a alimentação de qualidade, e não deixando de falar das suas conquistas ao acesso de 

políticas públicas de crédito rural e dentre outras. 
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O debate atual sobre o desenvolvimento rural no Brasil, e recentemente sobre o 

desenvolvimento territorial, justifica-se, em vários aspectos, na observação da persistência 

interligada da pobreza rural e da desigualdade social e regional, e enquadra-se na discussão 

mais ampla sobre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade (DELGADO, et al 

2011). 

No Brasil, não muito diferente do contexto mundial, percebe-se que as experiências e 

estudos voltados para o desenvolvimento territorial rural começam a ganhar força a partir de 

1980, onde o país se encontrava em um contexto histórico de crise econômica e de reformas 

liberais, sob a influência das organizações dos movimentos agrícolas e rurais dando início ao 

surgimento da agricultura familiar nos anos 1990 como categoria sócio-política que se 

propuseram a elaboração de políticas públicas específicas e diferenciadas. Outros eventos 

também foram significativos como o reconhecimento de diversas identidades como povos 

quilombolas, pescadores artesanais, indígenas, ribeirinhos, aldeões etc. que serviram de base 

para discussões junto ao poder público (ORTEGA, 2008). 

 

         Quadro 1 – Abrangência nacional do Programa Territórios da Cidadania 

Municípios 1.852 (32,9% do total do país) 

População 42,4 milhões de habitantes (23% do total do país) 

População Rural 13,1 milhões (46% do total do país) 

Agricultura Familiar 1,9 milhão de famílias (46% do total do país) 

Assentados Reforma 

Agrária 

525,1 mil famílias (67% do total do país) 

Bolsa Família  3,9 milhões de famílias (35,6% do total do país) 

Comunidades Quilombolas 810 (66% do total do país) 

Terras Indígenas 317 (52% do total do país) 

Pescadores 210,5 mil famílias (54% do total do país) 

         Fonte: MDA, 2015. Elaborado pelos autores. 

Pode perceber com o quadro acima que o Programa Territórios da Cidadania se 

expande para um publico bem diversificado, mas com intuito de por em prática suas politicas 

em direção ao Desenvolvimento de cada região ou comunidade. 

Percebendo o modelo de trabalhar as políticas públicas localmente, o PNAE vem 

buscando inserir-se cada vez mais nessa dinâmica e é devido a isto que o programa ganha 

reconhecimentos mundial sendo considerada a mais antiga política do governo brasileiro na 
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área de alimentação escolar e de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), e entre muitos 

países a maiores e mais abrangentes no que se refere ao atendimento universal aos escolares 

e de prestação do direito humano à alimentação de qualidade e saudável (BRASIL, 2014). 

A legislação em vigor do PNAE é a Resolução que estabelece as normas para a 

execução e preconiza quais são as recomendações nutricionais das refeições oferecidas aos 

alunos,  foi por meio da Medida Provisória Nº 1784, de 14/12/1998 que o 

gerenciamento do programa passou a ser realizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), onde passou a ter maior participação direta das  

Escolas e secretarias de Educação dos Municípios beneficiados e obter maior sucesso 

(SARAIVA, at al. 2013). 

 O principal avanço para o meio Rural, que foi de grande agregação de valor para o 

setor, veio através da Lei no 11.947/2009 e da resolução nº 38/FNDE/2009, que garantiu uma 

participação da Agricultura Familiar com no mínimo 30% do recurso destinado ao programa 

para compra de alimentos preferencialmente orgânicos, produzidas pelos mesmo, priorizando-

se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 

comunidades quilombolas, além da dinâmica estrutural da alimentação saudável e adequada 

incluindo a educação alimentar e nutricional no processo de ensino aprendizagem 

(SARAIVA, at al. 2013). 

Partindo assim dos conceitos visto anteriormente, e ainda no contexto de 

desenvolvimento territorial da cidadania, o estudo vai se deter em três território da cidadania 

do  Estado do Rio Grande do Norte que são Sertão do Apodi, Açú-Mossoró e Alto Oeste, e 

um território Rural Sertão Central Cabugi e Litoral Norte que conta com uma população total 

de 863.127 habitantes correspondendo a 25,33% da população total do Estado do Rio Grande 

do Norte, abrangendo uma área de 25534,16 Km² do Estado (PTDRS, 2010). Sendo possível 

um viés dinâmico de produção e comercialização dentro da própria localidade que abre 

margens para a progressão da sustentabilidade e uma esperança para os pequenos agricultores 

de dar continuidade na sua produção. 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é o de realizar uma análise da Dinâmica do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE nos Território da Cidadania Sertão do 

Apodi, Açú-Mossoró e Alto Oeste e o território Rural Sertão Central Cabugi e Litoral Norte, 

identificando os territórios que mais tiveram acesso aos recursos e também os que menos 

acessaram o repasse para a compra de alimentação escolar, proveniente do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento Escolar – FNDE, cabendo também ao governo Estaduais, distrital e 
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Municipal destinar dinheiro próprio e o efetivo de alunos regularmente matriculados dos 

municípios dos Territórios estudados no período dos anos de 2012 a 2014. 

 

METODOLOGIA: 

 

O trabalho é uma ação do grupo de pesquisa Desenvolvimento Regional: agricultura e 

petróleo, da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (FACEM/UERN), através do projeto, INCLUSÂO PRODUTIVA e GESTÂO 

SOCIAL: estruturação econômica, inovação e governança para o desenvolvimento territorial 

sustentável do Rio Grande do Norte, financiado pelo MDA/SDT/CNPq. 
 

 

Ainda no contexto de desenvolvimento territorial rural, o estudo vai se deter em três 

território da cidadania do Estado do Rio Grande do Norte que são Sertão do Apodi, Açú-

Mossoró e Alto Oeste, e um território Rural Sertão Central Cabugi e Litoral Norte que conta 

com uma população total de 863.127 habitantes correspondendo a 25,33% da população total 

do Estado do Rio Grande do Norte, abrangendo uma área de 25534,16 Km² do Estado 

(PTDRS, 2010). Sendo possível um viés dinâmico de produção e comercialização dentro da 

própria localidade que abre margens para a progressão da sustentabilidade e uma esperança 

para os pequenos agricultores de dar continuidade na sua produção. 

 

FIGURA 01:  Mapa do Estado do Rio Grande Norte e seus respectivos territórios. 

 FONTE: Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável, PTDRS, 2010. 

  

Como procedimento metodológico foi realizado uma coleta de dados secundária, junto 

ao Site do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar – FNDE e o Sistema de Consulta a 
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Matrícula do Censo Escolar do portal do INEP Com o objetivo de obter dados pertinentes ao 

recurso destinado a compra de alimentação escolar dos municípios dos Territórios estudado e 

o efetivo de aluno das redes públicas, Estadual e Federal no período de 2012 a 2014, podendo 

assim ser feito uma leitura da operacionalização e dinâmica do programa em cada Território 

estudado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

 

Diante do esboço, busca-se identificar os Territórios que mais acessaram os recursos, 

podendo ser possível mensurar o montante dos valores agregado por ambos, sendo isso 

possível devido a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 e as Resolução/FNDE nº 38/2008 e 

a Resolução/FNDE nº 32/2006 que normatizam os repasses de recursos financeiros e as 

formas de execução do PNAE. Devido a estas mudanças e outras acontecidas posteriormente 

o PNAE só tente a crescer e consequentemente atende um maior número de alunos no país. 

A análise da Figura 1, refere-se aos recursos federais agregados, recebidos entre o 

período de 2012 a 2014 por cada município dos Territórios da cidadania: Sertão do Apodi, 

Açú-Mossoró, Alto Oeste e o Território Rural Sertão Central Cabugi e Litoral Norte, dentre 

os valores estão inseridos todos os recursos das modalidades do programa que cada município 

tem acesso, as modalidades são: PNACN – Creche, PNAPN - Pré-escolar, PNAFN - Ensino 

fundamental, PNAMN - Ensino médio, PNAEN – EJA, PNAQN – Quilombola, PNAIN – 

Indígena, PN+FN - Mais Educação, PN+QN - Mais Educação Quilombola, PN+IN - Mais 

Educação Indígena. 
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    FIGURA 2: Recursos destinados para a compra de Alimentação Escolar. 

    Fonte: FNDE – Adaptado pelos Autores, 2015. 

  

Dentre os territórios estudados, é possível identificar que o território Açú-Mossoró é 

o com maior disponibilidade de recursos para a compra de alimentação Escolar nos três anos 

estudado, chegando a atingir em 2014 um total de R$ 6.316.272,00 de Reais, quê o faz ser o 

território de maior relevância dentre todos os quatro analisados. Entre os Territórios da 

Cidadania (Sertão do Apodi, Açú-Mossoró e Alto Oeste) e o Rural (Sertão Central Cabugi e 

Litoral Norte), tem-se uma grande divergência, pois, mesmo o território de menor arrecadação 

dentre os da cidadania é superior ao do território Rural chegando no ano de 2014 a um 

montante de R$ 2.616.814,00 de reais enquanto que o ano de maior repasse do território rural 

chaga a R$ 1.386.492,00 de reais, conforme a figura 2. 

Ao trata-se do efetivo de alunos nos Território estudados, porém, é preciso antes te 

tudo compreender que o PNAE tem por finalidade beneficiar o maior número de alunos 

possível, com alimentação de qualidade desde que atenda aos critérios estabelecidos na Lei 

Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006)  

e que os alunos estejam regulamente matriculados nas Escolas, dessa forma, mudanças 

significativas têm sido observadas na operacionalização do Programa, que se refletem na 

prestação de qualidade e melhorias dos serviços (FIGURA 3). 

 No que se diz respeito ao efetivo de alunos nota-se que o território Açú-Mossoró, 

destaca-se com maior número de Alunos cadastrado nas redes públicas, Estaduais e Federais 
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nos anos de 2012 a 2014, podendo ser explicado pelo grande contingente populacional, pois, 

sua cidade polo (Mossoró) é o segundo município mais populoso do Estado com um total de 

284.288 de habitantes (IBGE), Sendo a capital do Estado (NATAL) a cidade com maior 

quantidade populacional. 

 

 

 
              FIGURA 3:  Efetivo de alunos por território. 

               Fonte: INEP – Adaptado pelos autores, 2015. 

 

 

O Conselho Deliberativo do FNDE, através da resolução Nº 26, DE 17 DE JUNHO 

DE 2013 que dispõe ao atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica, 

seguindo as normas relativas a critérios de alocação de recursos e valores per capita, bem 

como para organização e funcionamento das unidades executoras e demais orientações e 

instruções necessárias à execução do PNAE, disponibiliza o valor per capita para oferta da 

alimentação escolar.  

Respectivamente, temos: R$ 0,30 (trinta centavos de real) na Educação de Jovens e 

Adultos – EJA, para os alunos matriculados no ensino fundamental e  no ensino médio; R$ 

0,50 (cinquenta centavos de real) para alunos matriculados na pré-escola, exceto para alunos 

nas escolas localizadas em áreas indígenas e remanescentes de quilombos; 0,60 (sessenta 

centavos de real) para os alunos matriculados em escolas de educação básica localizadas em 

áreas indígenas e remanescentes de quilombos;  R$ 1,00 (um real) para os alunos matriculados 

em escolas de tempo integral com permanência mínima de 7h (sete horas) na escola ou em 
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atividades escolares; 1,00 (um real) para os alunos matriculados em creches, inclusive as 

localizadas em áreas indígenas e remanescentes de quilombos (BRASIL, 2013). 

É importante entender que os Municípios seguem critério e normas para a execução 

do programa e é devido a isto que o censo de alunos deve ser rigoroso, pois, são através do 

efetivo de alunos que os gestores devem fazer os seus orçamentos. Tomando como base o 

exposto acima, é perceptível uma grande quantidade de alunos nos territórios da cidadania, 

onde o território com menor efetivo é o Sertão do Apodi, em que no ano com maior quantidade 

de aluno chega à classe 40.000 e o menor com 33.980, enquanto o território Rural: Sertão 

Central Cabugi e Litoral Norte, na sua maior participação de alunos atingir somente 25.452 

de alunos regulares.  

 

CONCLUSÃO: 

O direito à educação, assim como o direito a uma alimentação escolar saudável e 

adequada, são direitos sociais reconhecidos, conforme consta na legislação brasileira. Por 

meio da análise do PNAE, pode ser observado uma quebra de paradigmas existente até mesmo 

nos dias atuais, como a possibilidade de famílias de baixa renda terem acesso a alimentação 

de qualidade e benefícios que só poderiam ter acesso devido a programas como este. 

A dinâmica do programa foi articulada, pensado e inserido no cotidiano escolar como 

uma política publica que tem por finalidade atender os direitos estabelecidos na legislação 

brasileira, como por exemplo a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional que dá 

direito a todo cidadão ter acesso ao SAN nas diferentes estruturas territoriais dos Estados 

brasileiro. O governo permitir que o PNAE compre através das chamadas públicas e não 

somente em licitação, assim, a chamada pública prioriza as organizações ou produtores locais, 

bem como um processo simplificado, facilitando a entrada do agricultor familiar do setor 

agrícola e pecuária no mercado institucional, algo que não poderia acontecer caso o programa 

ainda acorresse estruturado de forma centralizada.  

 Então, conclui-se que, nos territórios estudado os pequenos produtores, cooperativas e 

grupos familiares inserido na agricultura familiar, estão sendo os maiores beneficiados, pois 

com as mudanças do programa através da reformulação das diretrizes e conceitos estruturais 

advindo da Lei nº 11.947 de junho de 2009, que destina parte do valor para compra direta de 

produtos da AF, estão negociando  diretamente com os municípios e com isso podendo estar 

inseridos no modelo de mercado institucional, além da grande quantidade do alunato dos 
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territórios (Sertão do Apodi, Açú-Mossoró, Alto Oeste Potiguar e Sertão Central Cabugi e 

Litoral Norte) estarem sendo beneficiados com alimentação de qualidade e SAN. 
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Resumo: 
 A interação entre clima e saúde é bastante discutida na atualidade, tendo seus estudos voltados para 

prevenção dos efeitos negativos das condições climáticas no homem. É em meio a este contexto que o 

presente trabalho busca apresentar a relação entre clima e saúde humana, tendo a cidade de Mossoró /RN, 

como seu estudo de caso.  A metodologia utilizada é exploratória, na qual ouve estudos bibliográficos 

sobre a influência do clima na saúde humana, e suas interações; posteriormente levantamento de dados, 

além de trabalhos de campo com o uso de equipamentos de mensurações e entrevistas. Seus resultados 

apontam que atualmente as pessoas compreendem noção que o clima implica e causa reações em suas 

saúdes, porém muitos ainda não praticam do habito de prevenção ou bloqueio dos efeitos das condições 

climáticas, em especial a radiação solar na saúde.   

Palavras chave: Clima. Saúde. Doenças. Prevenção. Condições climáticas.    

 

Introdução 

O presente trabalho apresenta suas discussões na ótica sobre clima, saúde e  

efeitos, sendo um estudo de caso na cidade de Mossoró – RN, associando os impactos 

climáticos locais, sobretudo da insolação, radiação solar,  aumento da temperatura e  

baixa umidade na saúde humana. Araújo (2012) O homem cotidianamente sente as 

variações climáticas que predominam em seu lugar, em alguns casos é possível 

amenizar esses efeitos, em outros utiliza-se apenas estratégias de proteção contra os 

efeitos adversos.  Tomando como base nosso local de estudo, Mossoró apresenta uma 

temperatura média de 37ºC anual com baixa umidade, tais indicadores são sentidos pela 

população e podem causar efeitos na saúde da população local. 

Nesse sentido que a presente pesquisa procurou conhecer por meio de 

questionários, os principais efeitos negativos causados a saúde humana pelas 

características climáticas, tendo o foco de estudo a cidade de Mossoró, localizada na 

porção oeste do Estado do Rio Grande do Norte, distante 5° 11’S da linha do Equador.   
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Por consequente investigar quais são as principais medidas preventivas adotadas 

pela população para inibir os impactos negativos causados pelo calor e ar seco, 

posteriormente no mesmo contexto aportar algumas atitudes e cuidado para evitar 

problemas de saúde oriundos da radiação solar e característica climática. 

A vida é categoricamente ligada ao tempo e ao clima, ou às suas 

condições meteorológicas, por isso se observa cada vez mais a procura 

de informações referentes a dados meteorológicos estudos 

climatológicos para todas as atividades, bem como em se tratando de 

questões de saúde pública. (YOKOO 2010, p. 02) 
 

As interações entre a vida humana e o clima atualmente é bem discutido devido 

à preocupação nas ações preventivas de saúde, assim sendo os estudos expostos por esta 

pesquisa trazem discursões referentes à exposição solar, medidas preventivas e 

consequências, como também breve panorama teórico sobre clima, saúde e suas 

relações.   

 

Pressupostos teóricos – Clima e Saúde Humana: compreensões  

As relações entre clima e saúde são atualmente estudadas no âmbito da 

bioclimatologia humanam com foco na influencia do estado do tempo e do clima sobre 

a saúde humana. Essa relação é reconhecida desde a antiguidade, porém passou a ser 

analisada pela ciência em meados do século XVIII (ALCOFORADO e ANDRADE, 

2003). 

Diversos pesquisadores têm voltado seus estudos para a relação entre clima e 

saúde, pois as recentes estatísticas de problemas originários ou influenciados por fatores 

climáticos, sobretudo a exposição indevida ao sol, tem motivado tais estudos. 

Entende-se por clima(s) é (são) uma composição da totalidade dos ritmos dos 

estados da atmosfera sobre um lugar na superfície da Terra, para uma determinada 

relação espaço-tempo (TARIFA, 2001). Por sua vez podemos compreender a saúde 

humana como um completo bem-estar físico, mental e social promovendo a integridade 

sadia do ser humano (OMS, 2012). Mas, como tais conceitos distintos estariam 

correlacionados? Para Mendonça (2000,  p. 92/93)  

A saúde humana é fortemente influenciada pelo clima. As condições 

térmicas, de dispersão (ventos e poluição) e de umidade do ar exercem 

destacada influência sobre a manifestação de muitas doenças, 

epidemias e endemias humanas.  
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Como destaca o autor, a relação entre clima e saúde estar na manifestação de 

enfermidades ou na influencia delas. Por sua vez Sette e Ribeiro (2011, p.48) apontam 

que: 

O clima entre outros fatores pode ser um elemento desencadeador na 

manifestação de determinados agravos à saúde através de seus 

atributos (a temperatura do ar, umidade, precipitação, pressão 

atmosférica e ventos), que interfere no bem estar das pessoas. 

 

Os autores ressaltam ainda que não se deve apontar o clima como único e 

principal causador de enfermidades, é necessário também levarem-se em conta os 

hábitos, os fatores físicos e biológicos como também as condições socioeconômicas, 

quem por meio de uma composição de totalidade podem se tornar um risco à saúde 

humana.   

Por sua vez, Araújo (2012) relata que os estudos referentes a essa questão de 

clima e saúde, em especial ao conforto térmico, têm se mostrado um tema importante 

com o passar dos anos e buscam compreender melhor seus efeitos sobre o homem, e no 

seu estado de bem-estar físico e mental.    

 

Metodologia  

 

Em relação à metodologia, a primeira etapa realizada foi o levantamento de 

estudos bibliográficos referentes a clima e saúde humana, tendo como embasamento 

teórico norteador os trabalhos realizados por Mendonça (2000), Sette e Ribeiro (2011), 

Araújo (2012) e Saraiva (2014). 

Os dados estatísticos utilizados nessa pesquisa foram coletados por Saraiva 

(2014). A autora elaborou um questionário contendo 29 perguntas temáticas referentes à 

saúde e clima. Posteriormente, entrevistou populares no centro da cidade de Mossoró, 

tendo dois pontos de coleta de informações sendo eles a praça do mercado (Praça da 

Independência) e praça da catedral (Praça Vigário Antônio Joaquim). Saraiva (2014) 

coletou os dados no período matutino do dia 06 de julho de 2012, no intervalo horário 

das 08h25mim as 10h0mim. Ao todo foram realizadas 20 entrevistas.   

Os autores da pesquisa em curso utilizaram os dados oriundos do estudo de 

Saraiva (2014). Esses dados foram organizados, tabularam e analisados. O principal 

foco de análise foram os dados temperatura e umidade relativa do ar que 

posteriormente, foram empregados nos cálculos de índice de calor. Também foram 
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analisados os relatos de populares sobre os efeitos negativos das condições climáticas 

locais na saúde humana. Os dados foram organizados em gráficos e tabelas.  

 

 

Resultados e discussões  

 

Foram entrevistadas nesta pesquisa 20 pessoas, sendo 70% do sexo masculino e 

30% feminino, com uma faixa etária geral entre 12 a 75 anos, onde a idade das mulheres 

ficam entre 16 a 60 anos e os homem com 12 a 72 anos. Quando a escolaridade dos 

entrevistados os dados do gráfico 01 apontam que:  

 

Gráfico 01 – Escolaridade das pessoas entrevistados 

 

Fonte: Saraiva, 2014. Organizado por autores,2015. 

 

Mossoró possui características climáticas marcantes: altas temperaturas ao longo 

do ano, períodos de chuva concentradas poucos meses, baixos valores de umidade 

relativa do ar durante a manhã e tarde, um longo período de insolação diária e altos 

valores de radiação solar anual (SARAIVA, 2014). Dentre as características 

apresentadas pela autora sobre Mossoró, o período do dia da pesquisa apresentaram as 

seguintes características climáticas nos dois pontos de coletas, foram as seguintes: 

temperatura mínima de 30,4 C° registada no horário de 8h35m, máxima de 33,4 C° 

registrada no horário de 10h08m, quanto a umidade relativa do ar no dado período 

matutino deste mesmo dia foram mínimo de 41 as 10h08m e a máxima de 50 as 
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08h40m. Tendo estes dados como base para calcular o índice de conforto térmico, os 

números apresentados são 34,7 registrada as 10h08m para a máxima e 31,1 as 09h35m 

para a mínima.  

 Tendo em vista que esse estudo preliminar de índices climáticos visava a 

compressão das características apresentadas durante o período da coleta, pois como 

revela Saraiva (2014) Investigar o comportamento dos elementos climáticos 

(temperatura do ar, umidade relativa do ar, vento, pressão atmosférica e radiação) ao 

longo do dia, como foi feito, ou ao longo do ano é de fundamental importância para 

compreender as características climáticas de um local.  

  Quando se fala em índices climáticos, Andrade (2005) fala que as altas 

temperaturas, bem como as baixar de umidade do ar, podem gerar desconforto térmico, 

prejudicando o bem estar e a saúde da população. É neste ponto que os resultados em 

relação a sintomas gerados pelo calor revelam segundo os entrevistados que 55% 

afirmam que o calor irradiado pelo sol, na cidade de Mossoró gera alguns sintomas, em 

contra partida 40% afirmam que não sentem sintomas quando expostos ao sol, 5% não 

souberam informa a situação, como mostra o gráfico 02:  

 

Gráfico 02 – O calor de Mossoró gera algum sintoma em você? 

   

Fonte: Saraiva, 2014. Organizado por autores, 2015. 

 

A partir da analise do gráfico 02 podemos notar que durante a realização da 

pesquisa muitos dos entrevistados conseguem sentir os sintomas oriundos calor, 

sobretudo nos intermédios do centro da cidade. Essa característica apontada na pesquisa 
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se explica quando Araújo (2012, p. 54) diz que “nas áreas onde se concentram edifícios, 

trânsito de veículos, indústrias e pessoas, as temperaturas do ar tendem a ser mais 

elevadas do que nas áreas verdes e de baixa densidade de edificações e pessoas” de tal 

forma o resultado apresentado pelos populares condiz com a realidade apresentada no 

centro da cidade de Mossoró que contribui na elevação da influencia do sol e condições 

climáticas locais nas pessoas que transitam nos lugares estudados.  

A geração de sintomas a partir da radiação do sol e condições climática e 

bastante preocupante devido os seus efeitos e causas no corpo humano, Ayoade (2007, 

p. 290) afirma que “temperaturas extremamente altas provocam a incidência de choques 

térmicos, exaustão e cãibras pelo calor” por sua vez as temperaturas extremamente 

baixas agravam doenças ligadas ao sistema respiratório a sinusites, renites e também 

artrites e enrijecimento das juntas, por sua vez um ar muito seco prejudica e agrava o 

vigor físico, mental e disposição. (MURARA e AMORIM, 2010).  

Quando se questiona aos entrevistados sobre a prevenção aos raios solares, as 

respostas se mostram bastante variadas e preocupantes, ao analisar os resultados do 

gráfico 03 abaixo podemos notar que a sociedade ainda não adotou um habito diário de 

prevenção a incidência solar e as condições climáticas locais, o que de certo modo 

acabara agravando a saúde por maus hábitos de prevenção. 

 

Gráfico 03 - Você toma medidas para driblar os impactos do sol forte? 

 

Fonte: Saraiva, 2014. Organizado por autores, 2015. 
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Aliado aos resultados sobre medidas de prevenção aos impactos do sol forte 

questionou-se aos entrevistados que afirmaram tomar alguma medida preventiva em 

relação aos efeitos do sol sobre o corpo humano, quais medidas eram adotadas ou 

praticadas e os resultados foram os seguintes como demostra o gráfico 04: 

Gráfico 04 – Medidas preventivas contra o sol segundo entrevistados  

  

Fonte: Saraiva, 2014. Organizado por autores, 2015. 

 

Ao tentamos analisar os dados expostos nos gráficos 03 e 04 podemos perceber 

quanto é precedente a forma como a população encara a forma de prevenção aos efeitos 

do sol, sobretudo em Mossoró onde há uma radiação solar marcante o ano todo, com 

agravamento nos centros urbanos da cidade pela falta de arborização, o que acaba 

agravando ainda mais os efeitos no corpo humano das pessoas que transitam por estas 

áreas escassas de medidas preventivas coletivas.  

A partir do gráfico o uso do protetor solar se mostra bastante evidente, porém 

ainda não chega a ser uma medida utilizada por mais da metade dos entrevistados, isso 

ocorre, pois infimamente no Brasil, o protetor solar ainda é visto como um produto de 

estética e não de prevenção e combate a doenças oriundas ou influenciadas pelo sol, em 

especial o câncer de pele. Okumo e Vilela (2005) expõe que é importante a radiação 

solar para a saúde humana, porém o seu excesso pode gerar danos à saúde tais como 

envelhecimento da pele e diversas doenças, dentre elas o câncer de pele.   Segundo a 

Sociedade Brasileira de Dermatologia – SBD a radiação ultravioleta é o principal 

responsável pelo desenvolvimento da doença, e a grande maioria dos casos esta 

associado à exposição excessiva ao sol ou uso de câmaras de bronzeamento.  
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A SBD aponta ainda que o câncer de pele é o mais proveniente no Brasil, 

segundo estimativas do INCA, a organização de saúde apontam medidas como uso de 

bonés, camisetas, e protetores solares para inibir os efeitos do sol sobre a pele, como 

também mudanças simples no habito do dia-a-dia em relação à exposição ao sol entre as 

10 horas e 16 horas do dia, ao ir a praia evitar barracas que sejam confeccionadas com 

material de nylon e por fim adquirir o habito da ingestão hídrica.  

 

Considerações Finais  

 O presente estudo tentou expor a influência do clima sobre a saúde humana, 

sobretudo a incidência dos raios solares. Neste contexto os dados meteorológicos e as 

entrevistas foram de fundamental importância para caracterizar o objetivo da pesquisa 

tendo seu campo de realização o munícipio de Mossoró – RN. 

 Os resultados expostos mostraram um pouco do perfil climático da cidade de 

Mossoró, mesmo que ainda não se possa tomar a metodologia utilizada como base para 

confirmar sua característica climática total, mas a partir das analises nota-se que 

Mossoró tem uma predominância marcante de sol o ano todo, cabendo às precipitações 

um curto período de tempo.  

        Desse modo, fica clara que doenças surgem ou se manifestam devido às 

variações climáticas, cabendo às pessoas passarem a adquirir hábitos que presem pela 

sua melhor qualidade de vida, tendo em vista que diante das analises fica claro que 

infelizmente menos de 30% dos entrevistados pela pesquisa afirmam praticar medidas 

preventivas e combativas ao sol e seus efeitos ao corpo humano.  

 Salientamos ainda que esta realidade encontrada por meio deste estudo na cidade 

de Mossoró vem apontar ou acender uma estimativa preocupante para o Brasil, sendo 

que esta realidade não se torna exclusiva para certo local, mais sim uma questão de 

saúde e prevenção a nível publica, não podemos colocar essa afirmação como concreta 

devida que a metodologia utilizada e a quantidade de entrevistados não demostra 

consistência para tal afirmação.   

 Outro ponto revelado pela pesquisa foi o índice de escolaridade das pessoas 

entrevistadas, onde 35% infelizmente não chegou a concluir o ensino fundamental, esta 

realidade tende a agravar os hábitos em relação a prevenção as condições climáticas 

negativas, por mais que ainda tenho consciência que essas condições causem algum tipo 

de desconforto em sua saúde, este contexto nos permite que órgãos e entidades públicas 
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atentem para esta realidade e possam construir maneiras efetivas que vissem a 

orientação e educação preventiva voltada para esta comunidade social. 

 Em meio a esse contexto de clima e implicações na saúde humana, enfatizamos 

a necessidades de outros estudos, em uma ordem tanto micro quanto macro em 

diferentes óticas de analises para que possa cada vez mais enriquecer os estudos 

climatológicos voltados à saúde humana, visando sempre à prevenção.   
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QUINTAIS DOMÉSTICOS E SEGURANÇA ALIMENTAR: AÇÕES NA COMUNIDADE 

DE BARREIRA VERMELHA, MOSSORÓ/RN.  

 

Sóstenes Fernandes de Barros1; Márcia Regina Farias da Silva2 

 

RESUMO: Esse artigo tem como objetivo apresentar as ações e os resultados das atividades 

realizadas na comunidade de Barreira Vermelha zona rural do município de Mossoró/RN. Foram 

realizadas entrevistas presenciais com uso de questionário semiestruturados com perguntas abertas e 

fechadas, direcionados para 32 famílias. No que diz respeito a implantação dos quintais domésticos, 

apenas 20 famílias aceitaram a implantação. Essa ação aconteceu em novembro de 2014, tendo 27 

espécies de plantas frutíferas plantadas e 5 hortas implantadas nos quintais. O monitoramento das 

atividades mostrou o crescimento das espécies de frutíferas como: acerola, mamão, graviola, manga 

e goiaba. Foi observado que algumas espécies frutíferas do tipo carambola morreram. No tocante as 

hortas implantadas nos quintais domésticos observaram-se o êxito na maior parte delas. Desse modo, 

podemos afirmar que a implantação de quintais produtivos domésticos, contribuindo assim para 

fortalecer o cultivo de quintais garantindo a segurança alimentar e nutricional. Também foram 

executadas oficinas e palestras na Escola Municipal Camélia Almeida voltada para a Segurança 

Alimentar e Nutricional, objetivando a capacitação de alunos, professores, merendeiras como também 

para toda comunidade. As atividades foram realizadas com objetivo de despertar o interesse por 

hábitos alimentares mais saudáveis, incentivando as famílias a produzirem seu próprio alimento. Foi 

implementado também na Escola Municipal Camélia Almeida uma horta orgânica, tendo a 

colaboração de professores, alunos e pais de alunos para a construção da mesma. Houve o 

monitoramento da horta escolar tendo a finalidade de acompanhar todo o desenvolvimento das 

hortaliças. E em seguida a sua colheita, mostrado para os alunos à importância que todas as espécies 

desempenham em nosso organismo. Essas atividades contribuem para incentivar o consumo de 

hortaliças na escola, uma vez que eles podem colher e consumir o vegetal na hora, sem a presença de 

agrotóxicos ou qualquer aditivo químico. 

 

PALAVRAS – CHAVES: Quintais domésticos; Segurança Alimentar e Nutricional; Hortas; 

Comunidade.    

 

INTRODUÇÃO 

 

A alimentação é um componente básico e essencial para sobrevivência do ser humano, sem a 

mesma não há condições de vida por muito tempo. Valente (2002) vai dizer que o ato de respirar, 

comer e beber são essenciais que garante a nossa sobrevivência. Desse modo, na ausência desses, 

                                                           
1Discente do curso de Gestão Ambiental da Faculdade de Ciências Econômicas, Campus Central, UERN. e-

mail: sostenes-fb@hotmail.com 
2Doutora em Ecologia Aplicada, docente do Departamento de Gestão Ambiental da Faculdade de 

Ciências Econômicas, Campus Central, UERN. e-mail: marciaregina@uern.br   
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ficamos doentes e morremos. Entretanto, a sociedade vem passando por mudanças, nesse caso a 

industrialização da alimentação conhecida também como dieta ocidental. 

Em consequência dessa industrialização os hábitos alimentares vêm sendo afetados, 

colocando em questão a soberania alimentar, comprometendo o direito à alimentação adequada de 

uma grande parte da população que não tem acesso a alimentos, fazendo com que a forma de produzir 

alimentos e o hábito de cozinhar deixem de estar inserido no ambiente doméstico e passe a fazer parte 

das indústrias (REINALDO, 2014). 

Assim, no ano de 2011 foi proposto o projeto: Mapeamento isotópico da dieta no Brasil pelo 

Edital FAPESP Nº2011/50345-9, a partir da coleta de unhas de algumas populações. Dentre as regiões 

estudadas encontra-se a Nordeste, mais especificamente o estado do RN. A pesquisa desenvolvida 

em parceria com USP, e com outras instituições de ensino superior das cinco regiões geográficas do 

Brasil, tem a UERN como uma dessas parceiras sob responsabilidade da professora Márcia Regina 

Farias da Silva. 

Tendo como base o estudo realizado anteriormente, comprovando as mudanças alimentares 

dessas populações e que a mesma está associada com o aumento do poder aquisitivo acarreta um 

maior consumo de produtos industrializados, tornando assim a zona rural com um aspecto mais 

urbanizado. A partir disso foi proposto o Projeto: Práticas Educativas e Formação de Multiplicadores, 

com vista ao Fortalecimento da Segurança Alimentar e Nutricional, edital CNPq/MDS-SESAN Nº 

027/2012. 

Este trabalho faz parte de uma pesquisa maior que está inserida dentro do Projeto: Práticas 

Educativas e Formação de Multiplicadores, com vista ao Fortalecimento da Segurança Alimentar e 

Nutricional, financiado pelo edital CNPq/MDS-SESAN Nº 027/2012 - Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SESAN). 

Dessa forma o objetivo desse trabalho é apresentar as ações e os resultados dessas atividades 

realizadas na comunidade de Barreira Vermelha zona rural do município de Mossoró/RN e descreve-

las de maneira sucinta com vista a garantir a melhoria da alimentação das famílias e a segurança 

alimentar e nutricional. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A atividade foi realizada na comunidade de Barreira Vermelha localizadas na zona rural do 

município de Mossoró/RN. De acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística em 2010 (IBGE, 2010), o município de Mossoró possui uma população de 259.815 

habitantes, sendo que destas 237.241 reside no núcleo urbano e 22.574 na zona rural. Sua área é de 

2.110,21 km², equivalente a 4% da superfície estadual. Quanto à formação vegetal, Mossoró está 

inserida no bioma Caatinga formada por uma vegetação hiperxerófila de caráter seco com abundância 

de cactáceas e arbóreas de porte baixo. Encontra-se inserida nos domínios da bacia hidrográfica do 

rio Apodi-Mossoró (IDEMA, 2008). 

O estudo foi desenvolvido no período de 2014 a 2015, o procedimento metodológico utilizado 

nesse trabalho consiste em quatro etapas, a saber: a primeira trata-se da revisão de literatura sobre o 

tema, o reconhecimento do local onde foi realizada a pesquisa na zona rural do município de 

Mossoró/RN. A segunda etapa foi realizada a aplicação de questionários com os moradores da 

comunidade, tendo a finalidade de conhecer os hábitos alimentares dessa população; quais são as 

principais formas de uso e ocupação dos quintais, além de realizar um levantamento das espécies 

cultivadas e a contribuição destas para alimentação dos moradores. 

Na terceira etapa trabalhou-se ações com a comunidade, desde a troca de sementes e mudas, 

a incrementação dos quintais domésticos com plantas de espécies frutíferas e a implantação das 

hortas. Na quarta etapa foram desenvolvidas as ações na Escola Municipal Camélia Almeida, ações 

essas voltadas para toda a comunidade com a execução de palestras e oficinas direcionada para a 

segurança alimentar e nutricional, tanto dos alunos como professores, merendeiras e pais. 

 Quanto aos instrumentos de coleta de dados foi utilizado a aplicação de questionários 

semiestruturados com perguntas abertas e fechadas, com objetivo de identificar as famílias que 

cultivam quintais e tinham interesse em implantar os quintais produtivos. Ademais, como técnicas de 

coleta de dados foram realizadas observações in loco e registro fotográfico dos quintais. Os dados 

foram analisados de forma qualitativa, visando uma melhor interpretação da realidade estudada. 

As atividades tiveram início no período de julho de 2014, na comunidade de Barreira 

Vermelha. Primeiramente foi feito o reconhecimento da comunidade, conversado com a liderança 

comunitária, diretora da escola e com os moradores com vista a explicar as atividades que seriam 

desenvolvidas na comunidade. Logo em seguida no mês de agosto do mesmo ano foi realizado a 

coleta de dados que de acordo com o cadastro da Unidades Básica de Saúde: “Isabel Bezerra de 

Araújo” 35 famílias residem na comunidade de Barreira Vermelha. Entretanto, o levantamento dos 

quintais domésticos foi realizado com 32 famílias tendo em vista que as mesmas já cultivavam ou 

tinham o interessem em implantar os quintais produtivos.  

A primeira parte da pesquisa tinha o intuito de identificar o perfil dos comunitários que 

cultivavam quintais domésticos, procurando conhecer as principais formas de uso e ocupação dos 
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quintais, além do levantamento das espécies cultivadas e a contribuição que essas têm para a 

alimentação dos moradores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a realização dessa coleta em campo foi possível identificar que grande parte dos 

agricultores tem o costume de cultivar plantas de espécies frutíferas, sendo encontrada nos quintais 

plantas como: coco, acerola, graviola, caju, mamão dentre outras (Figura 1). 

   

Figura 1: Quintais produtivos da comunidade de Barreira Vermelha - Mossoró/RN, 2014. 

 

Além da presença de plantas alimentícia, também foi identificado na comunidade de Barreira 

Vermelha os quintais compostos por plantas ornamentais, essas são destinadas para o lazer e 

paisagismo. Áreas denominadas espaços verdes desempenhando funções ambientais muito 

importantes como: propiciar sombra, purificar o ar, atrair aves, além de constituir fator estético e 

paisagístico, valorizar a qualidade de vida local e servir de abrigo para a fauna da região e manutenção 

da biodiversidade. 

Foi identificado na comunidade o cultivo de plantas medicinais (Tabela 1).  Encontrada uma 

diversidade de 11 espécies vegetais que são utilizadas para fins medicinais distribuídas em um total 

de 10 famílias: 

 

Tabela 1: Plantas medicinais encontradas na comunidade de Barreira Vermelha - Mossoró/RN.  
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Nome popular Nome cientifico Família 

Agrião Nasturtium officinale R.Br. Brassicaceae 

Anador Justicia pectoralis Jacq.  Acanthaceae 

Aroeira Schinus molle L. Anacardiáceas 

Babosa Aloe Vera (L.) Burm. F.  Liliaceae 

Capim Santo Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.  Poaceae  

Erva Cidreira Melissa offcinalis L. Lamiaceae 

Hortelã Mentha piperita L. Lamiaceae 

Louro Laurus nobilis L. Lauraceae 

Malva Malva sylvestris L. Malvaceae 

Mastruz Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & 

Clemants 

Amaranthaceae 

Romã Punica granatum L. Lythraceae 

Fonte: SIGRIST, 2014. 

 

Com base nos dados coletados, as plantas medicinais são utilizadas para o tratamento de 

doenças citada pelos moradores como inflamações, febre, diarreia, cefaleia e gripe. Para isso são 

retirada algumas partes das plantas como caule, casca e folhas para serem feitos em forma de chás ou 

lambedor. Vale ressaltar que o consumo das folhas e cascas como preparo de remédios e tratamento 

de doenças é muito frequente para produção de remédios caseiros, esse fato também foi comprovado 

em estudos realizados por Silva Almeida e Amorozo (1998). 

 Também é comprovado que em alguns quintais domésticos têm o habito de cultivar hortas 

orgânicas, e dentre as espécies citadas pelos moradores aparecem verduras e hortaliças como: coentro, 

pimentão, cebolinha, alface, tomate, jerimum ou abóbora, além de tubérculos como: batata-doce e a 

macaxeira. Outro uso significativo dos quintais domésticos em Barreira Vermelha destina-se a 

criação de animais como galinhas; bovinos, ovelhas; guinés e porcos. Estes são utilizados para o 

consumo das famílias ou comercialização. 

 O manejo dos quintais domésticos é realizado em sua maioria por mulher, uma vez que estas 

são unidades produtivas localizadas ao redor da residência, essa prática vem sendo ao longo dos anos 

uma prática prevalentemente feminina (SANTOS, LIMA E SANTOS et al.,2007). 

  

Ações na Comunidade 

 

Após a identificação dos quintais domésticos e tendo o conhecimento para qual finalidade os 

mesmos serviam procurou-se pela realização de ações juntamente com os moradores para que esses 

quintais fossem incrementados, garantindo que eles fossem fornecedores de alimentos saudáveis e 

seguros. Partindo desse princípio, foi realizado no terceiro momento a troca de mudas e sementes, 
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onde foi percebido que não existia essa troca entre as mulheres da comunidade, tendo em vista que 

algumas agricultoras possuíam espécies que outras gostariam de ter em seus quintais. Essa atividade 

foi realizada no mês de novembro de 2014. Essa foram pensada com o objetivo de manter vivo o 

cultivo dos quintais domésticos, para que esse hábito seja repassado para as gerações mais jovens 

(Figura 2). 

 

Figura 2: Realização da troca de mudas e sementes entre as mulheres da comunidade de Barreira 

Vermelha - Mossoró/RN, 2014. 

  

Amorozo (2002) vai explicar que nas comunidades rurais onde existe agricultura de 

subsistência, a troca de mudas e sementes entre parentes e vizinhos cria um seguro contra a perda de 

espécies que serão utilizadas na próxima estação, de modo que essas comunidades ajudam a manter 

o conjunto de germoplasma. Os quintais desta comunidade rural contribuem para fortalecer os laços 

de amizade na medida em que fornecem elementos como (plantas medicinais, frutíferas, hortaliças, 

mudas de plantas), mantendo vivas as tradições locais. 

A implantação dos quintais produtivos aconteceu no quarto momento, realizado no período 

de 19 a 25 de novembro de 2014. Do total de famílias, 20 foram aquelas que quiseram em seus 

quintais domésticos novas espécies de plantas frutíferas e hortaliças. No que diz respeito a 

implantação foram contabilizadas 27 espécies de plantas frutíferas, seu plantio foi realizado nos 

quintais que estavam com o espaço preparado para o desenvolvimento dessa atividade. Também 

foram implantadas hortas caseiras nos quintais de cinco famílias na comunidade. A ação teve a 

participação de acadêmicos e graduados que estão inseridos no projeto, além de incluir 10 alunos da 
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Escola Camélia Almeida da comunidade de Barreira Vermelha onde o projeto foi apresentado para 

diretora professores e alunos (Figura 3). Foram introduzindo novas espécies de hortaliças que os 

agricultores ainda não possuíam nos quintais como: alface, couve, coentro, pimentão, tomate, 

cebolinha, tomate, salsa e maxixe. 

 

Figura 3: Estudantes no plantio das hortas e mudas dos quintais domésticos da comunidade de 

Barreira Vermelha - Mossoró/RN, 2015. 

 

A disponibilidade de frutas e verduras produzidas no próprio quintal incentiva o hábito de 

consumi-las regulamente e em quantidade suficiente, resultando em fontes de vitaminas que são 

necessárias para o bom funcionamento do corpo humano. Desse modo, os alimentos que são 

cultivados nos quintais domésticos desempenham um papel importante na alimentação das famílias 

que os cultivam no caso das hortaliças, por exemplo, que vem do cultivo de hortas caseiras são ricas 

em minerais e vitaminas, trata-se de substâncias necessárias ao bom funcionamento do organismo, 

ajudando a digestão e bom funcionamento dos órgãos (SILVA, 2013). 

O monitoramento das espécies que foram plantadas nos quintais domésticos das famílias, 

foram realizados durante os meses de janeiro a junho de 2015. Foi a partir do mesmo que foi possível 

verificar o desenvolvimento das plantas frutíferas que foram plantadas nos quintais produtivos, 

plantas como a acerola, mamão, manga, goiaba e graviola tiveram um bom desenvolvimento. 

Mas, também foi possível observar que algumas espécies de plantas frutíferas como a 

carambola morreram, isso pode ter acontecido pelo fato desse tipo de espécie não se adaptar ao solo 

da região, já que cada espécie tem suas especificidades e necessitam de solo e clima diferente. No 

que diz respeito as hortas implantadas nos quintais domésticos, observou-se o êxito na maior parte 

delas, algumas sementes, no entanto não germinaram, isso pode ter acontecido por falta de cuidados 

principalmente no que diz respeito a rega (Figura 4). 
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Figura 4: Acompanhamento das mudas e hortas da comunidade de Barreira Vermelha - Mossoró/RN, 

2015. 

 

Ações na Escola 

 

Nesse quinto momento, realizado em dezembro de 2014 aconteceu o evento intitulado: I 

Semana de Alimentação Saudável, da Escola Municipal Camélia Almeida, nele foram desenvolvidas 

ações que envolveram professores, alunos, pais e a comunidade como um todo. A primeira oficina 

oferecida realizada no dia 3 de dezembro tinha como tema “Os perigos causados pelo consumo 

intensificado de alimentos industrializados e a promoção da alimentação saudável”. Essa oficina tinha 

como público alvo os alunos da escola (Figura 5). 
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Figura 5: Palestra Consumo de Alimentos Industrializados na comunidade de Barreira Vermelha - 

Mossoró/RN, 2014.  

A segunda oficina da Semana de Alimentação Saudável foi executada no dia 4 de dezembro, 

a mesma tratava sobre “a Pirâmide Alimentar”. Essa oficina direcionava-se para alunos de 4º a 5º ano 

do ensino fundamental, sendo dividida em dois momentos, a saber: o primeiro foi trabalhado de 

maneira ilustrativa a pirâmide alimentar, apresentando aos alunos os grupos de alimentos necessários 

para o nosso organismo. No segundo momento, foi realizado uma atividade com os alunos que tinha 

como objetivo a melhoria no sabor do lanche da escola, onde os alunos prepararam lanches saudáveis 

como sucos e sanduiches tendo o auxílio dos bolsistas do projeto como também das merendeiras. 

A  última oficina foi realzada no dia 8 de dezembro, sobre a de alimentação regional (Figura 

6). Direcionada a professoras, merendeiras e mães.  Os temas abordados foram voltados para a saúde 

como: alimentação variada, equilibrada e saudável, vinculada aos alimentos da região, higiene e 

conservação dos alimentos, desde sua escolha até o consumo nas refeições, culinária saudável, 

aproveitamento dos alimentos locais e o consumo consciente, inclusão da educação alimentar no 

currículo escolar. 

 

Figura 6: Oficina pratica de Alimentação Regional na comunidade de Barreira Vermelha - 

Mossoró/RN, 2014. 

 

As capacitações realizadas com pais, alunos, professores, merendeiras e a comunidade, foram 

feitas com o intuito de fortalecer e resgatar os bons hábitos alimentares, fornecendo informações e 
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orientações a comunidade a respeito dos benefícios de uma alimentação saudável e os perigos que 

uma alimentação rica em conservantes. 

No mês de março de 2015 iniciou-se a implantação da horta escolar. Foi realizado inicialmente 

o reconhecimento da área, onde seria construída a horta, preparado para receber as mudas e sementes 

de hortaliças, foi construído os canteiros da horta com materiais recicláveis como garrafas pet e pneus. 

Toda área do terreno da horta foi cercada com tela com o intuito de proteger as hortaliças contra as 

ações dos animais. A escola teve sua participação na construção da horta, uma vez que ofereceu parte 

do material como enxada, ancinho, pá, carro de mão, garrafa pet, adubo e pneus. Contou-se com a 

participação dos pais de alunos para a construção da cerca que protege a horta (Figura 7). 

No mês de abril de 2015, o plantio das sementes nos canteiros da horta foi realizado, nela 

contou-se com a participação dos alunos da escola Municipal Camélia Almeida, os mesmos ajudaram 

no plantio das sementes. 

Após essa atividade, nos meses seguintes houve o monitoramento da horta tendo a finalidade 

de acompanhar todo o desenvolvimento das hortaliças. A escola ficou responsável por cuidar da horta, 

desde aguar como também cuidar contra as pragas como as ervas daninhas. Foi observado o 

crescimento de hortaliças. O monitoramento era realizado pelo menos uma vez por semana, para 

poder acompanhar o desenvolvimento dessas plantas e evitar qualquer problema.  

 

Figura 7: Construção da horta na escola Municipal Camélia Almeida na comunidade de Barreira 

Vermelha - Mossoró/RN, 2015. 

Durante o período de monitoramento, foi possível observar alguns problemas como a falta de 

água que a escola enfrentou por alguns dias, isso interferiu diretamente no desenvolvimento das 
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plantas, fazendo com que algumas hortaliças apresentassem folhas murchas, desse modo foi realizada 

a remoção das folhas murchas e também foi aguado as hortaliças com bastante água, verificado assim 

uma boa melhora das hortaliças. 

No dia 26 de Junho foi realizada na Escola Municipal Camélia Almeida a colheita das 

hortaliças, que já estavam prontas para serem colhidas. Essa atividade contou com a participação dos 

bolsistas do projeto, alunos, professores e merendeiras (Figura 8). Durante a colheita das hortaliças 

foi mostrado para os alunos à importância que todas as espécies desempenham em nosso organismo. 

Essas atividades contribuem para incentivar o consumo de hortaliças na escola, uma vez que eles 

podem colher e consumir o vegetal na hora, sem a presença de agrotóxicos ou qualquer aditivo 

químico. 

 

Figura 8: Colheita das hortaliças na escola Municipal Camélia Almeida na comunidade de Barreira 

Vermelha - Mossoró/RN, 2015. 

 

CONCLUSÃO 

As atividades desenvolvidas foram importantes para a valorização e promoção da segurança 

alimentar na comunidade estudada. O levantamento dos quintais em Barreira Vermelha possibilitou 

o acesso a dados e informações importantes a respeito da finalidade de usos dos mesmos e contribuiu 

para segurança alimentar desta comunidade. 

Considera-se que ações como essas desenvolvidas na comunidade de Barreira Vermelha, 

reduzam o consumo de alimentos industrializados e que com isso resgate hábitos alimentares 

saudáveis. Desse modo, a realização dessas oficinas é importante para desenvolver a percepção dos 
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alunos sobre os temas tratados, contribuindo para a formação de novos hábitos alimentares e 

promoção da alimentação saudável no ambiente escolar. 

Assim sendo, para manter vivo o conhecimento tradicional e o cultivo dos quintais nas 

comunidades rurais, situadas no polo Jucurí é necessárias iniciativas que possam contribui para a 

segurança alimentar e nutricional das famílias, através da implantação de espécies frutíferas e hortas 

orgânicas, fazendo dos quintais uma tecnologia capaz de garantir a alimentação das famílias. É 

necessário também a formulação de políticas públicas de segurança alimentar, assim como a geração 

de renda voltada para a agricultura familiar, visando à ampliação da Assistência Técnica, do crédito 

Rural e à geração de excedentes para que os agricultores possam comercializar seus produtos. 
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REESTRUTURAÇÃO SOCIOESPACIAL DO ALTO OESTE POTIGUAR E A POLÍTICA 

PÚBLICA DE IRRIGAÇÃO EM PAU DOS FERROS/RN 

Maria Juliana do Nascimento1; Tereza Sandra Loiola Vasconcelos2. 

 

Resumo: No ano de 1980, na cidade de Pau dos Ferros/RN é implantado o perímetro irrigado, 

inicialmente contando com 75 famílias de irrigantes e abastecido pelo principal reservatório da 

região: a barragem de Pau dos Ferros, sob responsabilidade do Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (DNOCS). Em meio aos efeitos da “Revolução Verde” é que surge no Brasil a 

Política Pública de Irrigação e junto a ela os perímetros irrigados, extensões de terras destinadas à 

agricultura irrigada que estavam apoiadas na Lei de Irrigação de 1979 e que reestruturam os espaços 

geográficos e os territórios aonde estes vieram ser implementados. 

Palavras-chave: Reestruturação Socioespacial; Dinâmicas socioespaciais; Alto Oeste Potiguar; 

Perímetro Irrigado Pau dos Ferros.  

 

INTRODUÇÃO  

No período pós Segunda Guerra Mundial, quando os países tentavam se recuperar da 

devastação ocasionada por tal guerra, iniciaram-se os processos elencados à modernização da 

agricultura. Nesse contexto, é que no cenário nacional são planejadas as políticas públicas de 

irrigação pautadas, inicialmente, na Le nº 6.662 de 25 de junho de 1979, sendo, então, criados os 

perímetros irrigados, fixos geográficos localizados em extensões de terra destinados à agricultura 

irrigada. Esses fixos foram construídos no Nordeste como o discurso de sanar as problemáticas 

envoltas às secas, por meio da reforma agrária e da colonização. Na realidade, se apresentaram 

como políticas seletivas, pois nem todos tiveram os mesmos acessos e oportunidades. 

O presente trabalho objetiva analisar as dinâmicas socioespaciais interligadas à política 

pública de irrigação no Perímetro Irrigado Pau dos Ferros/RN, identificando as variáveis que 

                                                           
1 Discente do Curso de Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus Profª Maria 

Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM). Integrante do Núcleo de Estudos de Geografia Agrária e Regional (NuGAR). 

Email: mjuhnascimento@gmail.com 

 

2 Doutora em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Docente do Curso de Geografia da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus Profª Maria Elisa de Albuquerque Maia 

(CAMEAM). Integrante do Núcleo de Estudos de Geografia Agrária e Regional (NuGAR). e-mail: 

terezavasconcelos@hotmail.com 
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interferiram na Reestruturação Socioespacial, a partir do surgimento do projeto de irrigação e suas 

intencionalidades.  

Para tanto, nos apoiamos no levantamento bibliográfico realizado, acerca dos trabalhos 

envoltos à temática estudada, especialmente no que concernem as dinâmicas socioespaciais 

relacionadas às Políticas Públicas de Irrigação, à Formação e Reestruturação Socioespacial. Nosso 

referencial teórico apoiou-se, principalmente, em Andrade (1981), Bursztyn (1984), Dantas e Silva 

(2011), Diniz (2002), Haesbaert (2002), Lima, Vasconcelos e Freitas (2011), Moreira (2007) e 

Vasconcelos (2010). Utilizamos, ainda, documentos tais como: as Leis de Irrigação de 1979 e 2013. 

Realizamos também visitas institucionais.  

Inicialmente, contextualizamos historicamente o Alto Oeste Potiguar, considerando, 

nesse ínterim, o envolvimento com Pau dos Ferros. Em seguida, abordamos a partir de Moreira 

(2007) o conceito de Formação Socioespacial na busca por relacionarmos ao caso em tela, o estado 

do Rio Grande do Norte. Posteriormente, tratamos da chegada do Perímetro Irrigado Pau dos 

Ferros/RN analisando as territorialidades. Por fim, analisamos as dinâmicas socioespaciais 

entremeadas ao referido perímetro, bem como a relação entre o comércio na cidade intensivo de 

águas provindas de poços da região e a política de irrigação no estado, numa perspectiva que se abre 

do “hidronegócio”. 

O ALTO OESTE POTIGUAR 

O Rio Grande do Norte encontra-se dividido em Mesos e Micro regiões, divisão esta 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em junho de 1989. O nosso 

enfoque encontra-se na Mesorregião do Alto Oeste Potiguar e na Microrregião de Pau dos Ferros, 

onde se localiza o Perímetro Irrigado Pau dos Ferros/RN (figura 01).  

A Mesorregião do Alto Oeste, como o próprio nome sugere, encontra-se na porção 

Oeste do estado e compreende 30 municípios, dentre eles: Mossoró, Apodi, Areia Branca e Pau dos 

Ferros. Esta última dá nome a uma microrregião do estado que conta dentre outras, com os 

municípios de Severiano Melo, Itaú e a própria Pau dos Ferros.  

O estado do Rio Grande do Norte tem áreas limítrofes com os estados do Ceará e da 

Paraíba, à Oeste e a Sul, respectivamente, e é banhado a Leste e ao norte pelo oceano Atlântico. Sua 
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extensão territorial é de pouco mais de 53.000 Km². Encontra-se localizado bem próximo à linha do 

Equador, fato que o proporciona características climáticas bem específicas, como um verão seco e 

sol durante a maior parte do ano.   

 

 

 

    Fonte: Maria Juliana do Nascimento e Laerton Bernardino Costa, 2015. 

A cidade de Pau dos Ferros ocupa uma área, em torno, de 260 Km² e se encontra a 

aproximadamente 392 km a Oeste da capital do estado, Natal. Ao disponibilizar atividades 

associadas ao comércio varejista, além da prestação de serviços nas áreas de saúde e educação, 

principalmente educação superior e técnica3, Pau dos Ferros exerce influência e dinamicidade sobre 

os estados vizinhos, tais como a Paraíba e o Ceará. Alguns autores embora destaquem que a 

                                                           
3 Há em Pau dos Ferros campus avançado da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), campus da 

Universidade Federal do Semiárido (UFERSA) e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), bem como 

faculdades e escolas técnicas particulares.  

 

FIGURA 01. Localização da Mesorregião do Alto Oeste Potiguar 
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dinâmica produtiva e populacional do estado potiguar concentre-se na capital do estado (Natal) e 

seus arredores, compreendem que: 

apesar dessa concentração da dinâmica produtiva e populacional, a rede urbana potiguar conta com 

quatro centros intermediários, que desenvolvem atividades menos complexas, desempenhando 

importante papel para os municípios que se encontram no entorno principalmente no que se refere 

à prestação de serviços básicos como educação e saúde e ao comércio varejista; referimo-nos aqui 

aos centros classificados pelo IBGE como centros sub-regionais, são eles: Caicó e Pau dos Ferros 

(nível A); Assú e Currais Novos (nível B) (DANTAS e SILVA, 2011, p. 39). 

A historiografia nos relata que a ocupação de Pau dos Ferros teve relação aos chamados 

“caminhos do gado”, quando os vaqueiros passavam com o rebanho bovino e sentiam a necessidade 

de paradas para o descanso e para dessedentar seus animais. Inicialmente, a atividade econômica 

que sustentava a economia local era a pecuária e agricultura. Na década de 1980, a cidade é 

“contemplada” com a implantação do perímetro irrigado, alterando a estrutura física, social e 

econômica da região de influência, mais adiante nos trataremos melhor acerca dessa questão.  

REESTRUTURAÇÃO DO ALTO OESTE POTIGUAR 

A chegada dos portugueses relaciona-se, decerto, à disseminação de guerras e doenças. 

Com o exercício da atividade pecuária em terras indígenas, e os índios não tendo conhecimento até 

então da existência de animais domésticos, começaram a caçar o rebanho dos portugueses como 

faziam com os demais animais para fins da alimentação. Esse fato causou revoltas por parte dos 

europeus e desencadeou muitos conflitos4. A Guerra dos “Bárbaros” constitui-se um dos maiores 

conflitos, envolvendo os invasores (europeus) e os índios considerados “bárbaros”, entre as ribeiras 

do Açu (Rio Grande do Norte) e o Jaguaribe (Ceará). Aqueles que sobreviveram às dizimações das 

guerras passaram a viver em aldeias sob a custódia de padre, por meio de catequização na busca por 

“civilizar” os indígenas nos moldes europeus. 

 As passagens, ou melhor, coexistência dos criatórios de gado e charqueadas às práticas 

canavieiras não representaram “apenas” alterações no comércio e nas dinâmicas produtivas, mas 

nas relações sociais que se deram (e se dão) no espaço geográfico. Dessa forma, considerarmos 

importante o conceito de Reestruturação Socioespacial para entendermos tais dinâmicas.  

                                                           
4 Destacamos que, conforme os dados da Associação Nacional de Ação Indigenista (ANAI), atualmente territórios 

indígenas no estado do Rio Grande do Norte lutam pela regularização fundiária, contrariando a ideia de dizimação, seja 

por genocídio, seja por etnocídio dos índios potiguares nessa porção brasileira. Ver: 

http://www.anai.org.br/povos_rn.asp 
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Para Manuel Correia de Andrade (1981, p. 15), com o comando de Jerônimo de 

Albuquerque II, “o sistema canavieiro em expansão era profundamente elitista, formando uma 

sociedade estruturada em classes bem definidas”. Assim, apenas as pessoas “influentes” e 

detentoras de posses conseguiriam tornarem-se proprietários de terras voltadas à expansão 

canavieira ao receberem, por exemplo, “doações” da coroa portuguesa. A presença de engenhos 

influenciava o status de Vila.  

Nesse contexto, a atividade econômica no estado expandiu-se para o interior ou sertão 

com a pecuária extensiva considerada “uma atividade que não requeria muita mão-de-obra” 

(ANDRADE, 1981, p. 19), o que tornou o processo de povoamento do estado lento até o século 

XVIII, conforme nos explica Andrade (1981, p. 20): “O povoamento do interior intensificou-se a 

partir da segunda metade do século XVIII, quando [...] na Europa, se procedia a Revolução 

Industrial; a partir daí, se expandiu e ganhou importância a demanda do algodão, produto nativo da 

América”.  

Quando a indústria têxtil inglesa precisou substituir o linho pelo algodão, a produção do 

mesmo aumentou significativamente, ocupando, inclusive, áreas antes destinadas à pecuária. O 

aumento na produção de algodão provocou o fluxo migratório de pessoas para o sertão o que 

aumentou a demanda por alimentos. Como o algodão é uma cultura agrícola que permite outras 

culturas intercalares, as terras antes destinadas à pecuária passam a ser também áreas produtoras de 

mantimentos. Nesse sentido, são importantes as palavras de Andrade (1981, p. 21) quando este 

melhor nos aponta acerca do processo de ocupação norte rio-grandense:  

No século XVIII, os criadores de gado da região setentrional semi-árida desenvolveram o 

processo de industrialização da carne [...] Tentando escapar do sistema em que o gado era 

enviado vivo, em boiadas, para as áreas açucareiras de Pernambuco e da Bahia, 

necessitando fazer paradas para descanso, às vezes de meses, os criadores, dispondo de sal, 

abundante nas salinas naturais do litoral do Rio Grande do Norte e do Ceará, fundaram as 

famosas “oficinas” que produziam a charque, [...]”. 

A partir das charqueadas denotamos o processo de modernização, leia-se: 

industrialização - das atividades econômicas do Rio Grande do Norte. É no século XX, 

especialmente pós Segunda Guerra Mundial, que o processo de modernização penetra mais 

incisivamente no Nordeste brasileiro, em que se destaca a construção dos perímetros irrigados 

concatenados às políticas desenvolvimentistas de planejamento e ordenamento territorial, 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1359



promovendo a agricultura irrigada na região, objetivando, dentre outros fatores a inserção do 

mercado nordestino no agronegócio.  

A CHEGADA DO PERÍMETRO 

No período pós Segunda Guerra Mundial dava-se com mais intensidade os processos 

voltados à modernização da agricultura, baseada nos insumos agrícolas, máquinas e pesquisas em 

sementes, dentre outros, acompanhando a “cartilha” dos moldes que apregoavam a “Revolução 

Verde”. É, nesse contexto, que surgem no Brasil a Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (EMATER) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) com o papel de 

representar o Estado e difundir os preceitos da “Revolução Verde”. É ainda na década de 1970 que 

surgem os primeiros perímetros irrigados que surgem com o objetivo do “aproveitamento racional 

de recursos de água e solos para a implantação e desenvolvimento da agricultura irrigada” (Art. 1º, 

1979, p. 3). As intencionalidades, decerto, que estava por “trás” ou na essência para além da 

aparência desses fixos geográficos era a inserção do Nordeste nas teias do agronegócio, por meio da 

agricultura irrigada.  

No ano de 1980 a cidade de Pau dos Ferros recebe a implantação de um perímetro 

irrigado. Na ocasião foram assentados 44 colonos. Posteriormente, no ano de 1987, mais 31 colonos 

foram assentados, totalizando 75 lotes. Para a implantação desses perímetros é necessário extensões 

de terras próximas a reservatórios hídricos, o que contribui, por exemplo, para a retirada de 

agricultores que residiam na região, processo conhecido como “desterritorialização”, mas para 

falarmos nesse termo precisamos compreender o que é território:  

Designa-se por território uma porção da natureza e, portanto, do espaço sobre o qual uma 

determinada sociedade reivindica e garante a todos ou parte de seus membros direitos 

estáveis de acesso, de controle e de uso com respeito à totalidade ou parte dos recursos que 

aí se encontram e que ela deseja e é capaz de explorar (GODELIER apud HAESBAERT, 

2002, p. 46). 

Vale ressaltar que território é compreendido a partir de vários fatores, inclusive por 

dimensões simbólicas e requer uma relação identitária do indivíduo com o mesmo. Assim, Diniz 

(2002) entende a desterritorialização como sendo a destruição de antigos territórios, definição que 

se coaduna com a realidade estudada, nesse trabalho. Desse modo, o Estado ao desapropriar as 

terras para a implantação dos perímetros contribui para a destruição de laços, reconstruídos sobre 

outras bases materiais e imateriais pelos colonos/irrigantes.  
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O programa de irrigação tinha como finalidade principal a criação e organização de um 

espaço destinado para as atividades capitalistas no campo e trazia a proposta de colonização via 

reforma agrária, uma vez que extensões territoriais eram desapropriadas e divididas em lotes 

agrícolas a serem entregues aos colonos. No entanto, vale destacar, a partir das reflexões de 

Bursztyn (1984) que os perímetros de irrigação foram propulsores do êxodo rural, isso se deu (e se 

dá) em virtude de que nem todos os desapropriados conseguiam tornarem-se irrigantes, pois para 

isso era necessário serem aprovados em seleções, que consideravam entre outros fatores o número 

de filhos e a idade do produtor candidato. Ao serem selecionados, o DNOCS controlava, desde o 

que deveria ser cultivado à venda da produção, bem como as relações comportamentais que se 

davam, entre as famílias dos colonos no âmbito do perímetro irrigado. Quando o colono construía 

outras relações com o território e, portanto, com o espaço geográfico denotava-se o processo de 

reterritorialização. 

Ademais, vale mencionar que parte desses colonos não conseguia adequar-se à 

irrigação, haja vista os custos elevados que exige a agricultura irrigada. 

AS DINÂMICAS SOCIOESPACIAIS DO PERÍMETRO IRRIGADO PAU DOS 

FERROS/RN 

 A cidade de Pau dos Ferros como já foi mencionado anteriormente, tem dentre suas 

origens os “caminhos do gado”. Na década de 1980, com a entrada do perímetro irrigado altera-se 

não apenas a estrutura física, mas outras dinâmicas socioespaciais são atreladas. 

O espaço geográfico é alterado com as construções de casas, redes de drenagem, canais 

de irrigação, etc.; nas relações sociais surgem classificações como o “irrigante” ou “colono”, bem 

como os diaristas, que são aqueles que trabalham de forma temporária para os colonos irrigantes, 

em épocas onde se necessita de uma maior mão-de-obra, como na época da colheita, por exemplo. 

Nas dinâmicas econômicas podemos destacar que com a implantação do perímetro irrigado, Pau dos 

Ferros insere-se, ainda que com limitações na “vida” econômica do estado. 

 Na atualidade, o reservatório que abastecia a cidade de Pau dos Ferros e o perímetro 

irrigado chegou ao seu volume morto, o que denota a inviabilidade do uso hídrico por parte da 

população, tornando-se crescente o comércio de água provinda de poços implantados na região no 

que compreendemos com dinâmicas que nos propõe um “hidronegócio”. Identificamos, por meio 
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dos trabalhos de campo realizados em 2015, entre os municípios de Pau dos Ferros, Marcelino 

Vieira e Encanto, que de uma amostra de dez vendedores 80% da água comercializada provinha do 

município de Apodi. 

 A inviabilidade do abastecimento para irrigação também contribui para que os 

colonos busquem outros meios para sobrevivência, tais como nas áreas de construção civil e 

prestação de serviços. No entanto, compreendemos que tais problemáticas observadas em Pau dos 

Ferros integra uma política discursiva da seca e que, ainda assim, o Governo Federal insiste na 

pujança de outros perímetros no estado, a exemplo do Perímetro Santa Cruz do Apodi, em Apodi, 

frente a uma intensa mobilização dos movimentos sociais. Ademais, sem averiguar a situação dos 

perímetros construídos, entre as décadas de 1970 e 1980. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A Reestruturação Socioespacial é evidenciada no contexto histórico-geográfico do 

estado do Rio Grande do Norte. Com a chegada dos perímetros irrigados alteraram-se os territórios, 

além de criar novas territorialidades. Os mesmos perímetros foram criados sob o discurso de 

colonização via reforma agrária, mas cabe a nós estudiosos tentar identificar as intencionalidades 

dos fixos geográficos e dos planejamentos. Em nosso estudo, consideramos que o que se pretendeu 

com a implantação de tais fixos foi (e é) a busca pela inserção do Nordeste nas “teias” do 

agronegócio. 

Entendemos que o atual modelo da política pública de irrigação se apresenta como 

insustentável, pois a população não dispõe de água suficiente nem para as necessidades básicas e 

domésticas, como então poderiam irrigar?  
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RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSUMO E MEIO AMBIENTE 

 

Mylena Gysliane Amorim Dantas
1
; Maria Betânia Ribeiro Torres

2
 

 

RESUMO: A disposição inadequada dos resíduos sólidos tem se tornado um problema cada 

vez mais visível na sociedade moderna, agravado pela ampliação da produção e do consumo, 

resultando em um maior descarte de resíduos, como embalagens e produtos “ultrapassados”, o 

que é denominado como obsolescência programada. Este trabalho faz parte do projeto de 

pesquisa intitulado como “Percepção Ambiental e Coleta Seletiva no Conjunto Vingt Rosado, 

Mossoró/RN (PIBIC/UERN/2014). O seu objetivo foi investigar a percepção socioambiental 

da população que circula na área urbana central de Mossoró/RN, a respeito da problemática 

dos resíduos sólidos (lixo) e a relação com o consumo e o ambiente. Para isso, fez uso do 

método de pesquisa survey, com a aplicação de questionários realizada no centro de Mossoró. 

Teve como pergunta de partida: o conhecimento da população local em relação à 

problemática dos resíduos sólidos tem contribuído para mudanças de comportamento e 

atitudes em relação ao ambiente e ao consumo? O estudo demonstrou, entre outros, que a 

problemática ambiental ainda é desconhecida por grande parte dos entrevistados, apesar de ser 

bastante difundida na mídia. No entanto, o interesse deles para conhecer a temática é 

significativo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Consumo. Percepção Socioambiental. Resíduos Sólidos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A má disposição dos resíduos sólidos é um problema das sociedades modernas, 

agravado pela ampliação da produção e do consumo, resultando em um maior descarte de 

resíduos, como embalagens e produtos “ultrapassados”, o que é denominado como 

obsolescência programada
3
. 

Bauman (2007, p. 106) afirma que a sociedade de consumo tem por base a premissa 

de satisfazer os desejos humanos de uma forma que nenhuma sociedade do passado pôde 

realizar ou sonhar. Isso pode ser observado de maneira mais intensificada, principalmente, 

entre os consumidores ditos como mais experientes, ou seja, aquele que consome em maior 

escala. Estes, não possuem a preocupação com o desperdício visto que possuem o poder 

aquisitivo para novas aquisições com mais facilidade, aceitando assim a sua curta estabilidade 

                                                           
1
 Discente do curso de Gestão Ambiental da faculdade de ciências econômicas, campus central, UERN. E-mail: 

mylenadantas3@gmail.com. 
2
 Docente do departamento de gestão ambiental da faculdade de ciências econômicas, campus central, UERN. E-

mail: betaniatorres@gmail.com. 
3
 De acordo com Silva (2012, p. 182) é uma estratégia da indústria para “encurtar” o ciclo de vida dos produtos, 

visando a sua substituição por novos e, assim, fazendo girar a roda da sociedade de consumo (FONTE: 

http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/viewFile/252/214). 
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e durabilidade com maior tranquilidade. No entanto, é importante destacar que o mesmo 

processo se dá entre as classes menos favorecidas economicamente. É comum pessoas de 

menor condição financeira usar o pouco recurso que tem resultante do seu trabalho diário para 

a aquisição de bens ou materiais supérfluos com o objetivo de ser visto pela sociedade, de 

fazer parte da sociedade e cultura consumista, não sendo excluídos ou menosprezados pelos 

demais. No sentido de que, atualmente, vivemos em uma sociedade que julga e avalia os seus 

membros principalmente pelas suas capacidades e sua conduta relacionadas ao consumo 

(BAUMAN, 2007, p. 109). 

As discussões acerca da problemática dos resíduos sólidos têm ocorrido de forma 

cada vez mais intensificada no mundo todo, levando em consideração os prejuízos que a sua 

má gestão tem ocasionado ao ambiente. Justamente em virtude dessas consequências, é que 

inúmeras legislações passaram a ser formuladas com o intuído de minimizar ou até mesmo 

abolir esses danos. No Brasil, não aconteceu de forma diferente. A Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos (PNRS), representada pela lei nº 12.305/10, é recente na busca por uma 

melhor adequação e avanços do país quanto ao enfrentamento dos problemas sociais, 

ambientais, econômicos e culturais por meio de seus instrumentos e diretrizes. A PNRS tem 

como diretriz a gestão e gerenciamento integrado, articulado e compartilhado dos resíduos, 

passo esse considerado importante na construção de novas consciências ambientais, 

destacando a diferença entre resíduos e rejeitos. Resíduos são todos os materiais passiveis de 

reutilização e reciclagem, mesmo dependendo de algum processo. E, rejeitos são os materiais 

que não podem ser reciclados e reutilizados, devendo somente dar destinação final 

ambientalmente adequada a esse material (BRASIL, 2010). 

Os resíduos gerados, em especial os domiciliares, são destinados geralmente aos 

aterros sanitários, porém é importante salientar que muitas vezes, tais resíduos são 

incorretamente destinados em terrenos baldios, e em outras vias públicas, causando problemas 

de ordem socioambiental. Grande parte destes resíduos tem potencial de serem reciclados ou 

reutilizados para outras finalidades, mas na maioria das vezes isto não acontece, devido à falta 

de consciência ambiental da sociedade em relação a segregação e destinação à coleta seletiva. 

É fato que investir em legislações e fiscalizações para que haja o cumprimento, são essenciais, 

mas também, para que as mudanças sejam consistentes a participação da sociedade se faz 

necessária e urgente (ALMEIDA, 2014). A má disposição dos resíduos consiste em um 

problema que afeta toda a sociedade contemporânea e a sua abordagem não pode ser 

desvinculada da questão da produção e do consumo e dos seus efeitos para o ambiente. 
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 O cenário acima serviu para levantarmos a seguinte pergunta de partida: o 

conhecimento da população local em relação à problemática dos resíduos sólidos tem 

contribuído para mudanças de comportamento e atitudes em relação ao ambiente e ao 

consumo? Todavia, com base em Bauman (2007) o que a sociedade de consumo busca é satisfazer 

seus desejos materiais, e isto ocasionará, ainda que momentaneamente, uma sensação de satisfação, 

porém, logo depois surgirá certo desinteresse pelo que adquiriu, e logo nascerão novos desejos 

gerando um ciclo vicioso. Nesse sentido, trabalhamos com a hipótese de que a redução do 

consumo está mais relacionada à crise financeira do que ao conhecimento sobre a 

problemática ambiental. 

 Este trabalho discorre a respeito de pesquisa realizada sobre a percepção 

socioambiental a respeito da problemática dos resíduos sólidos (lixo) e a relação com o 

consumo e ambiente junto à população que circula no centro da cidade de Mossoró-RN, faz 

parte do projeto de pesquisa intitulado “Percepção Ambiental e Coleta Seletiva no Conjunto 

Vingt Rosado, Mossoró/RN”, CNPQ/PIBIC/UERN/2014. Teve como objetivos: identificar o 

conhecimento da população local a respeito da coleta seletiva e a sua importância para a 

gestão dos resíduos sólidos urbanos de Mossoró; identificar a percepção da população local 

com relação aos impactos socioambientais decorrentes da disposição inadequada do lixo; 

identificar o interesse da população em colaborar com a coleta seletiva dos resíduos sólidos de 

Mossoró; identificar junto a população local se a participação na coleta seletiva dos resíduos 

sólidos alterou a percepção sobre os cuidados com o lixo domiciliar; e, identificar junto a 

população local se a participação na coleta seletiva dos resíduos sólidos alterou seu 

comportamento e atitudes em relação ao consumo. 

 

2 CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

O estudo fez o uso do método de pesquisa survey, que de acordo com Mello (2013 

apud SILVA, 2013), “é um método de coleta de informações diretamente de pessoas a 

respeito de suas ideias, sentimentos, saúde, planos, crenças e de fundo social, educacional e 

financeiro”.  A coleta de informações é realizada por meio de questionários aplicados ao 

público alvo escolhido. Quanto a seu propósito, é de cunho descritiva simples buscando 

identificar determinadas situações e/ou opiniões expostos por uma população, descrevendo o 

fenômeno na sociedade. Trata-se de uma pesquisa de corte-transversal, considerando que os 

dados foram coletados em um só momento pretendendo descrever e analisar o estado de uma 

ou várias variáveis em um dado momento (FREITAS et al., 2000), que em nosso caso deu-se 
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no centro da cidade de Mossoró (RN) em trechos específicos, junto a população que circula 

naquele local. 

A amostra foi não probabilística por conveniência, obtida por meio de definição de 

critérios onde nem todos os membros da população possuem a mesma probabilidade de serem 

selecionados e estes são escolhidos de acordo com a sua disponibilidade, levando em 

consideração que pessoas a partir de 18 anos e residente na cidade de Mossoró (RN) foram 

convidadas a colaborar com a pesquisa. Como instrumento de coleta de dados foi feito o uso 

de questionário, elaborado previamente com 18 (dezoito) questões abertas e fechadas, tendo 

como estratégia de aplicação a entrevista pessoal junto a 100 pessoas. Foi feita uma análise 

descritiva simples das informações. Os dados foram armazenados no software cientifico SPSS 

(Versão gratuita), que serviu de suporte e foi utilizado para a tabulação dos dados e 

elaboração dos gráficos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Perfil Socioeconômico dos entrevistados 

 

 O perfil dos entrevistados ficou mais concentrado nas pessoas com idade entre 18 aos 

50 anos (GRÁFICO 1). Quanto ao sexo, 49% foram mulheres e 51% homens (GRÁFICO 2). 

No que se refere ao estado civil, solteiros e casados compuseram 40% dos entrevistados, os 

demais separado, viúvo ou em uma união estável. No que diz respeito ao nível de escolaridade 

dos entrevistados, 40% possuem ensino médio; 16% o ensino médio incompleto e 11% ensino 

superior em andamento (GRÁFICO 3). A renda mensal, segundo os resultados pesquisa: 30% 

percebem até um salário mínimo; seguidos de 22% com até dois salários e 19% sem 

rendimento, 13% percebem de 2 a 3 salários mínimos (GRÁFICO 4). 

 

Gráfico 1 – Idade dos entrevistados 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

Gráfico 2 – Sexo dos entrevistados. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

Gráfico 3 – Escolaridade dos entrevistados 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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Gráfico 4 – Renda mensal dos entrevistados 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015.  

 

 

3.2 Percepção dos entrevistados sobre a problemática ambiental 

 

 De acordo com Fernandes e Sampaio (2008) a problemática ambiental está 

diretamente ligada às atividades sociais que incidem sobre a natureza. Neste sentido, foi 

perguntado aos entrevistados sobre a sua percepção em relação a essa problemática. Assim, 

65% dos entrevistados responderam que conhecem pouco em relação as questões ambientais; 

e, 18% que desconhecem o assunto. Esses dados podem ser considerados preocupantes, 

levando a crer que a temática ambiental, em que pese a sua presença na mídia, ainda necessita 

ser melhor assimilada pelo conjunto da população (GRÁFICO 5). 

No que diz respeito ao interesse pelos problemas ambientais, 34% dos entrevistados 

mostraram-se razoavelmente interessados, seguidos de 31% que afirmaram possuir bastante 

interesse pelo tema. Isso mostra que embora o conhecimento acerca das questões ambientais 

dos entrevistados seja mínimo, interesse das pessoas em conhecer a temática é expressivo. 

Apenas 8% dos entrevistados não demostraram nenhum tipo de interesse (GRÁFICO 6). 

Gráfico 5 – Conhecimento dos entrevistados sobre as 

questões ambientais 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

Gráfico 6– Interesse dos entrevistados pelos problemas 

ambientais 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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 Conforme pode ser observado acima, apenas 8% afirmaram conhecer bem as questões 

ambientais, percentual quase insignificante diante da importância que deveria ser dada à 

problemática. “Daí a importância de se explorar a problemática ambiental de maneira a fazer 

compreensível a sua articulação com os problemas socioeconômicos e com o modo de vida 

capitalista, arraigado culturalmente na sociedade atual” (FERNANDES; SAMPAIO, 2008, p. 

89). 

 

3.3 Percepção dos entrevistados sobre o lixo 

 

 A problemática dos resíduos sólidos é uma questão atual e envolve toda a sociedade. 

Nesse sentido, procuramos saber o que os entrevistados costumavam fazer com o seu lixo e se 

já jogou lixo na rua. Além disso, foi questionado a respeito da disposição inadequada do lixo 

podendo eles posicionar-se sobre isso acreditando ou não que essa ação resulta em problema 

e, se sim identificá-lo. 

Embora se saiba que o ato de jogar lixo na rua é uma atitude considerada inadequada, 

ainda é bastante comum, conforme pôde ser observado por meio da pesquisa, em que 55% dos 

entrevistados responderam que em algum momento já jogaram lixo na rua, mesmo que de 

forma despercebida e por força do hábito. Além disso, 55% dos entrevistados responderam 

que adotam a coleta convencional como destino final no seu lixo, e 24% destina o seu lixo 

para a coleta convencional e coleta seletiva. O gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos 

nos inúmeros danos causados ao meio ambiente e à saúde da população, fazendo-se 

necessário que se adote uma destinação final adequada aos resíduos, destaca-se nesse sentido, 

o aterro sanitário
4
. 

Segundo Mucelin e Bellini (2008, p. 113) “entre os impactos ambientais negativos 

que podem ser originados a partir do lixo urbano produzido estão os efeitos decorrentes da 

prática de disposição inadequada de resíduos sólidos em fundos de vale, às margens de ruas 

ou cursos d’água”. Nesse sentido, quando indagados a respeito das consequências do ato de 

jogar o lixo na rua ou de qualquer outra forma considerada inadequada, 97% responderam que 

esse tipo de conduta acarreta problemas para o meio ambiente (GRÁFICO 7). Nesta 

perspectiva, 89% dos entrevistados responderam que a poluição ambiental do ar, da água, do 

solo e visual; o aparecimento de pragas e doenças; entupimentos de bueiros, provocando 

                                                           
4
 Os aterros sanitários são espaços preparados para a deposição final de resíduos sólidos gerados pela atividade 

humana. Esses locais são planejados para captar e tratar os gases e líquidos resultantes do processo de 

decomposição, protegendo o solo, os lençóis freáticos e o ar.  (FONTE: 

http://www.rumosustentavel.com.br/ecod-basico-lixao-aterro-controlado-e-aterro-sanitario/). 
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alagamentos e enchentes, são principais problemas ambientais causados pelo lixo na cidade 

(GRÁFICO 8). 

 

Gráfico 7 – Jogar lixo de forma inadequada causa 

problemas ambientais? 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

Gráfico 8 – Principais problemas ambientais causados pela 

disposição inadequada do lixo 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

  

3.4 Percepção dos entrevistados sobre os principais problemas socioambientais do 

centro da cidade  

 

 Além dos problemas ambientais causados pela disposição inadequada dos resíduos 

sólidos no centro da cidade, existem os problemas socioambientais urbanos decorrentes da 

ação humana no ambiente, resultante de um processo bilateral entre sociedade e meio 

ambiente materializando-se através da degradação e uso inadequado dos recursos naturais 

urbanos e nas condições de vida da população. Nesse sentido, buscamos saber quais são os 

principais problemas socioambientais presentes no centro da cidade e de quem seria a 

principal responsabilidade para solucioná-los.  

 A falta de estacionamento, de segurança no local, de sombra/árvores, a má disposição 

do lixo e a poluição sonora são os principais problemas sociais e ambientais observados no 

centro da cidade apontados por 50% dos entrevistados.  Além desses, outros problemas foram 

citados, no entanto com menor frequência, como a falta de transporte coletivo e falta de 

mobilidade para os pedestres.   

Quanto aos responsáveis para solucionar os problemas acima mencionados, 51% dos 

entrevistados responderam ser de responsabilidade da sociedade, empresas (indústrias) e 

prefeitura de forma coletiva, não ficando maior responsabilidade para nenhuma das partes 

interessadas. Em seguida, tem aqueles em que acreditam ser competência somente da 

prefeitura a ação de resolver a problemática do lixo na cidade (46%).  
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De acordo PNRS em seu capítulo III, seção I, art. 25 o poder público, o setor 

empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetivação das ações voltadas para garantir 

o cumprimento das diretrizes e demais atribuições estabelecidas no regulamento dessa lei 

(BRASIL, 2010). 

 

3.5  Percepção dos entrevistados sobre Resíduos e  consumo  

 

 Ao se buscar entender como é dada a relação da sociedade com os resíduos sólidos, é 

importante compreender os hábitos de consumo dos entrevistados, visto que quanto mais  

consume, mais resíduos serão gerados e consequentemente, desperdiçados. Buscou-se saber a 

visão dos entrevistados a respeito da relação entre consumismo e a  problemática  ambiental. 

Em vista disso, indagamos aos entrevistados se havia reduzido seus hábitos de consumo nos 

últimos anos e se sim, o que levou a essa redução. 

 Com base nas respostas obtidas, 49% dos entrevistados consideram-se consumidores 

conscientes, comprando apenas o que julga necessário, o que pode resultar em uma menor 

geração de resíduos sólidos urbanos. Outros responderam não comprar muito (25%), planeja 

comprar sempre o necessário, mas sempre acaba comprando algo fora do planejado (21%), 

algumas vezes influenciados pela mídia; compra muito, inclusive coisas desnecessárias para o 

momento (4%); e, compra muito porque julga ser uma prática necessária de sobrevivência 

humana (1%), não levando em consideração o que poderá resultar dessa ação. Fabi, Lourenço 

e Silva (2010, p. 6) definem por consumo consciente “o ato ou decisão de compra ou uso de 

serviços, de bens industriais ou naturais, praticado por um indivíduo levando em conta o 

equilíbrio entre sua satisfação pessoal, as possibilidades ambientais e os efeitos sociais de sua 

decisão”. 

 A relação entre consumo e o agravamento da problemática dos resíduos sólidos 

urbanos remetem-nos a Bauman (2008) no sentido em que para este autor, a cultura 

consumista seria a interpretação que a sociedade possui de si mesma, com o pensamento de, 

essa ser a maneira de se alcançar os seus objetivos, sendo o consumo, o seu objetivo de vida 

principal, descartando cada vez mais por julga as coisas irrelevantes, substituindo-as pelo que 

atrai e excita.  

 Assim sendo, a sociedade de consumidores é na verdade um tipo de sociedade que 

promove a escolha de um estilo de vida e rejeita todas as outras opções cultuais alternativas, 

exercendo pressões sobre os seus seguidores desde a infância e ao longo de suas vidas, 

moldando o foco das pessoas, com isso, tão logo a dependência de compra se instala nas 
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crianças. Nessa sociedade não há distinção de gênero, todo mundo precisa ser, deve ser e tem 

que ser um consumidor por vocação, ou seja, o consumo deve ser visto e tratado como uma 

vocação (BAUMANN, 2008).  

Assim, sendo, 70% dos entrevistados responderam que acreditam na contribuição do 

consumismo exagerado para o aumento da problemática do lixo urbano, e 29% inexiste essa 

relação entre consumo e problemática ambiental, conforme Gráfico 8. 

Mesmo fazendo a relação entre o consumismo e a problemática do lixo (GRÁFICO 9), 

58% dos entrevistados admitiram não ter reduzido o seu consumo nos últimos tempos; e, 42% 

responderam que sim (GRÁFICO 10). Todavia, entre os que afirmaram que sim (42%), o 

motivo informado foi a crise financeira (GRÁFICO 11). 

 

Gráfico 9- O consumismo contribui para o 

agravamento da problemática do lixo 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

Gráfico 10-  Houve redução do seu 

consumo nos últimos anos ?                                                             

 

G Gráfico 11- Motivação da redução do consumo 

 
 

 

 Donde, podemos concluir que a redução do consumo está mais relacionada à crise 

financeira do que ao conhecimento a respeito da problemática ambiental decorrente do lixo, 

dados esses que confirmam a hipótese deste estudo. 

 

3.6 Importância da coleta seletiva para a cidade 

 

 A coleta seletiva está inserida na PNRS e pode ser entendida como a coleta de 

resíduos sólidos separados previamente, conforme o seu tipo. De acordo com a PNRS, art. 9, 

§ 1º, “a implantação do sistema de coleta seletiva é instrumento essencial para se atingir a 

meta de disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”. Em seu art. 11 diz que “o 

sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos priorizará a participação de cooperativas ou de 

outras formas de associação de catadores de materiais e recicláveis” (BRASIL, 2010). 

No Plano de Saneamento Setorial – Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

do município de Mossoró/RN (2012, citado por ALMEIDA, 2014) consta que um grande 
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desafio do município, é o de coletar e destinar adequadamente os resíduos. Para isso, a cidade 

conta com um aterro municipal e utiliza também o aterro sanitário da região metropolitana da 

cidade de Natal, licenciado pela BRASECO S/A e localizado em Ceará- Mirim, já os resíduos 

de saúde, é destinado a uma prestadora de serviços nesta área, Serquip Tratamento de 

Resíduos RN Ltda. 

A coleta de recicláveis do Município de Mossoró foi implantada pela Secretaria dos 

Serviços Urbanos, Trânsito e Transportes Públicos - SESUTRA, hoje a Subsecretaria de 

Serviços Urbanos - SSU, o serviço de coleta seletiva é realizado pelas associações de 

catadores ACREVI (Associação de Catadores Reciclando para a Vida) e ASCAMAREM 

(Associação de Catadores de Material Reciclável de Mossoró) em parceria com a prefeitura 

municipal de Mossoró (ALMEIDA, 2014). 

Diante desse contexto, buscamos saber dos entrevistados se existe o serviço de coleta 

seletiva no bairro em que residem; e, ainda, se há a credibilidade de que o sistema 

proporciona benefícios à sociedade e quais benefícios seriam esses: 60% dos entrevistados 

responderam que existe coleta seletiva no bairro em que reside, mas apenas 27% respondeu 

que participam da mesma; 47% nunca participam e 26% participam às vezes. Independente de 

participarem ou não da coleta seletiva no seu bairro, foi perguntado aos entrevistados se 

reconheciam a existência de benefício nesse tipo de serviço. Assim, 92% dos entrevistados 

responderam que sim e 8% responderam que não acreditam em benefícios advindos da coleta 

seletiva (GRÁFICOS 12, 13 e 14). 

 

Gráfico 12 – Possui coleta seletiva no bairro? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

Gráfico 13 – Participação dos entrevistados 
na coleta seletiva 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

Gráfico 14 – A coleta seletiva traz 
benefícios? 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Dentre aqueles que mencionaram que a coleta seletiva era responsável por trazer 

benefícios para a sociedade, 61% acreditam que estes benefícios estão relacionados a redução 

da poluição do ar, da água e do solo, inclusão social, geração de emprego e renda para a 
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sociedade a qual sobrevivem desse serviço, menos lixo nas ruas e consequentemente, redução 

dos gastos com limpeza urbana (GRÁFICO 15). 

 

Gráfico 15 – Principais benefícios da coleta seletiva de acordo com os entrevistados 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

3.7 Percepção dos entrevistados sobre a resolução da problemática dos resíduos sólidos 

  

 Como meio de buscar junto aos entrevistados sugestões para a resolução do problema 

do lixo na cidade, indagamos quais serão as possíveis alternativas para resolução da 

problemática do lixo: 62% dos entrevistados responderam que a educação ambiental seria um 

caminho para a reversão desta problemática; 27% a disposição de mais cestos pela cidade; 

para 10% dos entrevistados a prefeitura deveria agir mais neste problema; e, apenas 1% 

ressaltou a implantação do serviço de coleta seletiva em toda a cidade (GRÁGICO 16). 

A educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos é parte integrante da PNRS e tem 

como objetivo uma adequação dos valores e estilo e vida das pessoas em relação a gestão e 

gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. “As ações de educação 

ambiental previstas neste artigo não excluem as responsabilidades dos fornecedores referentes 

ao dever de informar o consumidor para o cumprimento dos sistemas de logísticas reversa e 

coleta seletiva instituídos” (BRASIL, 2010). 
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Gráfico 16 – Sugestões dos entrevistados para resolução dos problemas ambientais da área central de Mossoró-

RN 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

  

CONCLUSÃO 

  

O estudo demonstrou que a problemática ambiental ainda é desconhecida por grande 

parte dos entrevistados, apesar de ser bastante difundida na mídia. No entanto, o interesse para 

conhecer a temática ambiental foi significativo na fala dos entrevistados. 

 A ação de descartar os resíduos sólidos (lixo) de maneira inadequada é constante entre 

os entrevistados com o conhecimento de que este tipo de comportamento causa problemas ao 

meio ambiente.  

 Os entrevistados possuem a percepção de que há contribuição do consumo para o 

agravamento da problemática dos resíduos sólidos urbanos, mas não o reduz de forma 

significativa. Aqueles que o reduziram, relacionaram a crise financeira como principal 

motivação e não a problemática ambiental, confirmando a hipótese deste estudo e 

respondendo a pergunta de partida aqui levantada. Mais ainda, a participação da sociedade na 

coleta seletiva não tem contribuído para a redução do consumo, embora haja o 

reconhecimento dos inúmeros benefícios desse tipo de atitude e serviço.  

 Em suma, foi diagnosticado que o conhecimento da população em relação a 

problemática dos resíduos sólidos não tem contribuído para a mudança de estilos de vida em 

relação ao ambiente e ao consumo. 
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TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADES NO PERÍMETRO IRRIGADO PAU DOS 

FERROS/RN 

 

Erica Cristina da Silva1, Tereza Sandra Loiola Vasconcelos2 

 

RESUMO: A implantação do perímetro irrigado Pau dos Ferros, localizado no Alto Oeste Potiguar, 

Rio Grande do Norte, foi iniciada no ano de 1973 e concluída em 1977, enquanto os serviços de 

administração, operação e manutenção da infraestrutura de uso comum foram iniciados em 1980. O 

Perímetro Irrigado é parte integrante das primeiras ações voltadas à modernização da agricultura no 

Nordeste brasileiro e com esta implantação muitas transformações ocorreram nos territórios e 

territorialidades presentes no sertão potiguar.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Território; Territorialidade; Perímetro Irrigado Pau dos Ferros/RN; 

dinâmicas socioespaciais.    

 

INTRODUÇÃO 

No município de Pau dos Ferros localiza-se um dos cincos perímetros irrigados do Rio 

Grande do Norte. Este perímetro foi implantado envolvido aos anseios da modernização da 

agricultura, ao longo da década de 1970. Criado sob responsabilidade do Departamento Nacional de 

Obras Contras as Secas (DNOCS), ao ser implantado trouxe consigo reestruturações socioespaciais, 

dentre as quais aquelas sob as influências das desapropriações para a entrada do Perímetro Irrigado 

Pau dos Ferros. 

                                                           
1 Discente do Curso de Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus Profª Maria 

Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM). Integrante do Núcleo de Estudos de Geografia Agrária e Regional (NuGAR). 
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2 Doutora em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Docente do Curso de Geografia da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus Profª Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM). Integrante 

do Núcleo de Estudos de Geografia Agrária e Regional (NuGAR). e-mail: terezavasconcelos@hotmail.com 
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Pau dos Ferros está localizado no Alto Oeste Potiguar do Rio Grande do Norte, região 

Nordeste (mapa 01). Tendo aproximadamente 27.745 habitantes, segundo os dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), para alguns autores “[...] a importância desta 

cidade estaria atrelada ao fato de concentrar grande oferta de serviços e educação, saúde, 

financeiros, além de um comércio forte e uma grande oferta de serviços especializados” 

(BEZERRA e LIMA, 2011, p. 48). Nesse contexto socioeconômico, percebemos que a cidade vai 

galgando posição de destaque na região do Alto Oeste Potiguar, concorrendo para a entrada de fixos 

e aumento dos fluxos.  

Fonte: Bernardino Costa e Érica Cristina, 2015. 
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O presente trabalho é resultado de estudos e reflexões realizadas no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e no Núcleo de Estudos em Geografia 

Agrária e Regional (NuGAR) do Curso de Geografia do CAMEAM/UERN. Apoiou-se no 

levantamento bibliográfico e documental com assuntos concernentes ao tema, em que contrapomos 

com a realidade estudada, por meio da compilação no banco de dados e das visitas institucionais. 

O TERRITÓRIO DO PERÍMETRO IRRIGADO PAU DOS FERROS 

Dentre as características da Região Nordeste está a irregularidade de precipitações 

pluviométricas com longos períodos de secas. Nesse sentido, a problemática da seca, 

historicamente, tem sido alvo de discussões e discursos, tendo o Estado como um dos agentes 

envolvidos. A Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS) criada nos primeiros idos do 

século XX, posteriormente DNOCS está emaranhado a essas questões. 

O DNOCS é uma das mais antigas instituições federais, atuando no Nordeste. Tinha 

como um dos objetivos: construir açudes, estradas, pontes, ferrovias, entre outros projetos. Sob 

responsabilidade deste, surge em 1970 o Perímetro Irrigado Pau dos Ferros com o objetivo de 

formular um “novo” modelo no meio rural ao incentivar a modernização da agricultura no 

Nordeste. Para Bursztyn (1984, p. 81), os perímetros irrigados constituem-se em  

[...], projetos que buscam a utilização das águas dos grandes açudes para a irrigação das 

terras situadas a jusante. O processo se dá da seguinte maneira: o DNOCS desapropria as 

terras irrigáveis das imediações dos açudes; em seguida, são executados trabalhos de 

sistematização do solo, de construção de canais de irrigação e da rede de drenagem; uma 

vez feito isso, a terra é subdividida em lotes, segundo a capacidade produtiva média de uma 

família; finalmente é implantada a infraestrutura necessária à ocupação dos lotes, [...]. 

Desse modo, o projeto de irrigação insere-se nos ensejos da modernização da 

agricultura com construção de açudes e canais de irrigação, que abasteciam os lotes agrícolas. Os 

agricultores que ocupavam (e parte destes, na atualidade, ocupam) desses lotes eram chamados de 

colonos ou irrigantes, que passavam por criteriosas seleções para adequarem-se ao perfil estipulado 

pelo DNOCS.  

Conforme Bursztyn (1984), dentre alguns destes critérios, o candidato teria que ter 

menos de 45 anos de idade, não ser analfabeto, ter um “bom” porte físico, serem casados e terem, 

pelo menos, dois filhos para que um destes pudesse ser sucessor do pai. Além disso, o candidato 
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deveria trabalhar exclusivamente no perímetro, ou seja, não ter nenhuma atividade fora do 

perímetro. Entre outros processos, o candidato passava por entrevista com funcionários do DNOCS. 

Passando por estes critérios, o candidato se tornaria um colono e se instalaria nos lotes 

agrícolas. No entanto, “[...] o colono tem apenas a posse da terra, que continua sendo uma 

propriedade do DNOCS, bem como todos os imóveis e instalações”. (BURSZTYN, 1984, p. 82).  

Os projetos de irrigação sob a responsabilidade do DNOCS estão distribuídos, entre seis 

estados do Nordeste: Bahia, Ceará, Paraíba, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, conforme nos 

demonstra a figura 01, acerca dos Perímetros Irrigados instalados no Nordeste brasileiro. 

Figura 01: Perímetros Irrigados do Nordeste 

 

Fonte: Adaptado por Érica Cristina da Silva, 2015, a partir dos dados do DNOCS. 

Como podemos perceber, o estado do Ceará está entre aquele com maior quantidade de 

perímetros irrigados. Desse modo, conforme Vasconcelos (2010), o Ceará passou a ser considerado 

o estado com maior número de reservatórios e projetos de irrigação, contrastando com o restante do 

Nordeste. Com a implantação das políticas de irrigação, equipamentos são instalados com 

intencionalidades voltadas à modernização da agricultura. 

No estado do Rio Grande do Norte localiza-se o Perímetro Irrigado Pau dos Ferros, 

objeto geográfico que nos conduziu a reflexão, ao longo do trabalho. A implantação do perímetro 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Bahia Ceará Maranhão Paraíba Piauí Rio G. do Norte

Perímetros Irrigados do Nordeste

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1380



 
 

irrigado foi iniciada no ano de 1973 e concluída em 1977.  Os serviços de administração, operação e 

manutenção da infraestrutura de uso comum foram iniciados em 1980.  

O perímetro irrigado de Pau dos Ferros passou por duas fases para ser concluído. A 

primeira foi no ano de 1980, com 44 colonos assentados e a segunda fase em 1987, em que foram 

assentados mais 31 colonos. Assim, o projeto iniciou-se com 75 lotes. Os colonos que residiram ou 

os primeiros ainda residentes no Perímetro passaram pelos critérios citados, em que se 

selecionavam aqueles que tivessem o perfil mais adequado ditados pelo órgão - DNOCS. Já 

instalados nos lotes agrícolas os colonos iniciaram as lavouras, principalmente banana, algodão, 

milho verde e feijão, além da pecuária.  

Atualmente, a cidade que enfrenta as problemáticas arroladas à irregularidade 

pluviométrica e que refleti a ausência de políticas mais efetivas de convivência com o semiárido 

destoa as dificuldades dos colonos na irrigação, captada anteriormente, a partir das águas da 

barragem pública da cidade de Pau dos Ferros, que também abasteceu, por longo tempo a 

população3, como destaca Almeida e Costa (2014, p. 28),  

A barragem pública de Pau dos Ferros foi construída com o objetivo de ser utilizada para o 

abastecimento hídrico do Município de Pau dos Ferros (RN), estabelecida como uma 

importante obra local concluída no ano de 1967.  

A barragem de Pau dos Ferros abastecia a cidade, bem como as circunvizinhas. Na 

irrigação, a água vinda da barragem chegava ao Perímetro por meio dos canais que se interligavam 

aos lotes agrícolas. Atualmente, essa irrigação via barragem não é realizado e, assim, sem esse 

abastecimento, o perímetro possui dificuldades para produzir.  

Com a intervenção dos Perímetros irrigados, alteraram-se os territórios e as 

territorialidades presentes.  Segundo Haesbaert (2002) o território pode conceituado de diferentes 

vieses, enfatizando que o conceito não é utilizado apenas pela Geografia, mas também inclui outras 

áreas como a Antropologia e as Ciências Políticas, cada uma delas fazendo o estudo de seu recorte. 

Na perspectiva de território materialista, por exemplo, Haesbaert (2002, p. 46) destaca  

Dentro do par materialismo/ idealismo, podemos dizer que a vertente predominante é, de 

longe, aquela que vê o território numa perspectiva materialista, ainda que não 

                                                           
3 Atualmente, grande parte do abastecimento hídrico dos bairros do município de Pau dos Ferros provem da barragem 

de Santa Cruz/RN.  
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obrigatoriamente “determinada” pelas relações econômicas ou de produção, como numa 

leitura marxista mais ortodoxa que foi difundida na geografia. 

O autor (2002) ainda enfatiza que território pode ter ligações com a natureza. Assim, os 

homens e mulheres necessitam dos seus territórios para terem a criação de seus animais, plantações, 

bem como a reprodução familiar: 

Designa-se por território uma porção da natureza e, portanto, do espaço sobre o qual uma 

determinada sociedade reivindica e garante a todos ou parte de seus membros direitos 

estáveis de acesso, de controle e de uso com respeito à totalidade ou parte dos recursos que 

aí se encontram e que ela deseja e é capaz de explorar (GODELIER apud Haesbaert, 2002, 

p. 46-47). 

Haesbaert (2002) ainda destaca que o território revela, pari passu, valores não apenas 

materiais, mas também simbólicos e afetivos. 

No campo, com a entrada de equipamentos considerados “modernos” outros modos de 

vida se inserem. As transformações no/do espaço, por meio da construção e instalação dos 

perímetros irrigados indicam e revelam os “adventos” da modernização (DINIZ, 2002).  

O colono ao ser inserido no perímetro irrigado foi des/re/territorializado, pois ao ser 

selecionado para fazer parte da política de irrigação necessitou adequar-se as normatizações 

exigidas pelo projeto comandado pelo DNOCS. Assim, conforme salienta Diniz (2002, p. 49), 

os assentados no perímetro enfrentaram o problema de perder sua identidade cultural e 

territorial. Afora serem obrigados a trabalhar com novas técnicas, passaram a morar em um 

novo espaço criado pelo estado, via DNOCS. Espaço esse que lhes era totalmente estranho, 

não tendo, portanto, construído um sentimento de pertencer ao lugar no qual foram morar. 

Ou seja, os irrigantes não guardavam pelo perímetro qualquer identidade; suas 

representações simbólicas restringiam-se à melhoria de vida com a prática da agricultura 

irrigada. 

Esse processo de desterritorialização se dá pela perda de identidade territorial que o 

colono tinha anteriormente para se readaptar com as novas formas de trabalho e sobrevivência que 

passava a ser inserido, implicando, assim, em outras territorialidades ou reterritorialização com o 

espaço “modelado”, a partir do perímetro irrigado. Para Souza apud Diniz (2002), explica que o 

processo da desterritorialização implica em uma necessidade de se reterritorializar. Ainda ressalta 

que a reterriorialização é, ao mesmo tempo, uma recomposição do espaço e uma relação com a 

natureza.  
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Ao longo dos anos, os colonos necessitaram se readaptarem as práticas do cotidiano, o 

convívio com os outros colonos, que passaram pelos processos de seleção para ser integrante do 

projeto de irrigação. Assim, irão se familiarizando com as novas territorialidades, sem perderem 

muitas das “antigas” territorialidades. Passam a ter a apropriação do território e reconstroem seus 

modos de vida. 

 O Perímetro Irrigado Pau dos Ferros insere-se nos propósitos da modernização para a 

agricultura. Dentre as problemáticas envoltas à irrigação, Almeida e Costa (2014) chama atenção ao 

relatarem sobre os problemas ambientais, haja vista, dentre outros aspectos, o desperdício de água 

que era provinda da barragem pública: 

[...] o uso abusivo da água, juntamente com o emprego de produtos químicos na agricultura 

irrigada, como os fertilizantes e agrotóxicos, gera um problema concreto nesse processo, 

visto que por meio do escoamento superficial a água leva consigo esses elementos tóxicos, 

tendo como destino final os rios e os depósitos subterrâneos, implicando na sua 

contaminação. [...] (ALMEIDA e COSTA, 2014, p. 37). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebemos que essa política pública de irrigação, sob o comando do DNOCS insere-se 

nos projetos de modernização da agricultura do Nordeste. O agricultor tinha que ter um perfil 

estipulado pelo DNOCS, como forma de selecionar o colono ou irrigante. Este ao ser inserido nessa 

política passava por um processo de desterritorialização e, com o passar do tempo, iria se 

reterritorializando no perímetro.  

Atualmente, o abastecimento do Perímetro Pau dos Ferros foi interrompido pelo fato da 

barragem pública não ter água suficiente para abastecer a cidade tampouco, o perímetro. Com essa 

escassez hídrica na cidade podemos observar um aumento exorbitante de venda de águas de poços 

na cidade, apresentando-se como um “hidronegócio”. Grande parte da água vendida é provinda de 

poços existentes no município de Apodi/RN.  
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RESUMO: O Alto Oeste Potiguar é uma sub-região localizada ao Sudoeste do Rio Grande do Norte – 

RN. Diante da complexidade dos crimes de homicídios e tráfico de drogas, propõe-se analisar através de 

uma visão geográfica os territórios dos homicídios do tráfico de drogas nesta região. Ressalta-se a 

propagação e a distribuição diferenciada e desigual territorial desses crimes em que destaca-se algumas 

causas que os explicam. Baseia-se, principalmente, em Santos, Haesbaert e no Mapa da violência (2012, 

2013 e 2014).  Fez-se um levantamento, nos dados primários do Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM) – do Ministério da Saúde, diretamente ligado ao departamento de informática do SUS 

(DATASUS/MS), dos quantitativos dos homicídios no Alto Oeste Potiguar no período de 2005-2012. 

Obteve-se informações sobre os crimes em questão no Complexo Regional penal, no 7º Batalhão de 

Polícia Militar (BPM) e na 4° delegacia regional de polícia civil, ambos do município de Pau dos ferros, 

cidade polo dessa sub-região. Os resultados mostram que os territórios dos homicídios no Alto Oeste 

Potiguar são representados principalmente por seis cidades. Nestas cidades, as ocorrências de homicídios 

no período em estudo, tiveram aumentos significativos. Identificou-se que as principais causas desse 

crime são provenientes do tráfico de drogas, rixas e brigas familiares. Ao lado da propagação dos 

territórios dos homicídios, nessa região, têm-se a intensificação do tráfico de drogas, porém, a cidade de 

Pau dos Ferros é o território que lidera o narcotráfico na região. Conclui-se que a ocorrência desses 

crimes se territorializam nessa região de forma heterogenia e que a propagação do tráfico de drogas, este 

mais intenso em Pau dos ferros, pode ter sido o causador desses índices de homicídios nas cidades em 

destaque. 
 

PALAVRA-CHAVE: Território; Homicídios; Tráfico de drogas; Alto Oeste Potiguar-RN. 

 

INTRODUÇÃO 

  

Segundo Haesbaert (2014, p. 57), “O território, seja qual for o sentido, tem a ver 

com poder, não apenas com o tradicional poder político, mas do mesmo modo, com o 

poder no sentido mais implícito ou simbólico de apropriação”. Assim, entende-se que o 

território só passa a existir em um determinado espaço a partir das relações de poder 

reproduzidas através das relações sociais. Refere-se assim, ao poder simbólico, este, 

caracterizado pelas relações sociais e/ou culturais e pela importância do uso e da 

apropriação do espaço que envolve subjetivamente a ligação espiritual do indivíduo 

com o território. 

 Nesse sentido, atenta-se para os territórios dos crimes de homicídio e do tráfico 

de drogas, por gerarem grande preocupação e insegurança na sociedade e, tendo em 

vista que, grande parte dos casos de homicídios ocorre nos territórios onde o crime 

organizado se desenvolve com mais intensidade. 

 Cometer um crime seja este, homicídios ou de tráfico de drogas, é uma ato que 

advém de vários fatores e caracterizam o lado ruim do processo social.  Dessa forma, a 

prática desses crimes é, geograficamente, classificada como atos que fazem parte dos 

sistemas de objetos e do sistema de ações que compõem espaço geográfico. 

Parafraseando Santos (2014, p 82), afirma-se que, tudo que existe na superfície da terra, 

aquilo que se cria fora do homem e se torna instrumento material de sua vida, é um 
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objeto. Assim, “a ação é o próprio homem”, só o homem pode realiza-la motivada pelas 

necessidades, naturais ou criadas, materiais, imateriais, econômicas, sociais, culturais, 

morais ou afetivas. 

 Dessa forma, cometer um homicídio é uma ação que o indivíduo realiza, 

motivado por diversas causas, sejam internas ou externas, em que a arma é um objeto 

usado para realiza-lo. O mesmo ocorre na ação do narcotráfico, atos como assaltos, 

roubos, estratégias para comercialização das drogas, e a venda das mesmas, são 

sistemas de ações. Assim as drogas, e qualquer outro equipamento para realizar tal ação, 

compõem um sistema de objetos. 

 O aumento dos homicídios no Brasil se deu a partir do ano de 1980. Desde 

então, o Brasil tornou-se, um dos países com maiores taxas de homicídios, alcançando 

um crescimento de 275,3%. Em 2010 o Brasil foi considerado o 5° País mais populoso 

do mundo com 190,8 milhões de habitantes e tendo sua taxa de homicídios em 1° lugar 

com 27,4 homicídios por 100 mil habitantes (WAISELFISZ, 2013). 

 Segundo o Mapa da Violência 2014, o Brasil, apresentou na década de 2002-

2012 um aumento no número total de homicídios, que passou de 49.695 para 56.337, 

um aumento que representa 13,4%, registrados pelo Sistema de Informação sobre 

Mortalidades – SIM. Esse crescimento se deu de forma heterogênea durante esse 

período, oscilando fortemente entre queda e aumento de um ano a outro. Isso pode ser 

explicado através do foco nas situações e evolução das grandes regiões e Unidades 

Federativas - UF do Brasil. 

 Com isso, destaca-se a territoritorialização dos homicídios e do tráfico de drogas 

no Alto Oeste Potiguar, sub-região do Rio Grande do Norte - RN (figura 1), um dos 

estados em que as taxas de homicídios mais que duplicaram na última década.  

 
Figura 1: Alto Oeste Potiguar: Localização  Geográfica. 

 

  

 O Presente Trabalho pretende mostrar a localização dos territórios dos 

homicídios e do tráfico de drogas ilícitas e a influência destes crimes na configuração 

territorial da região do Alto Oeste do RN. Inicialmente, faz-se uma sucinta explanação a 

respeito dos conceitos dos territórios em uma visão geográfica, e nesse contexto, 

desenvolve-se uma breve análise dos homicídios e tráfico de drogas no Brasil. Destaca-

se, sucintamente, a intensificação desses crimes na década de 80, período que foi um 

divisor de águas dessa problemática. 
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 Seguidamente, expõe os territórios homicidas na região do Alto Oeste do RN, 

em que se destacam as cidades de Alexandria, Almino Afonso, frutuoso Gomes, Patú, 

Pau dos Ferros e Umarizal como as que apresentaram mais ocorrências de homicídios, 

entre as 37 cidades, no período analisado. 

 Na terceira e última parte deste trabalho, expõe-se informações relevantes sobre 

o principal território do tráfico de drogas dessa região, aquele que se apresenta com uma 

maior concentração do comercio de entorpecentes. Este território se configura no 

município de Pau dos ferros, principal cidade da região. 

 

MATERIAL E METÓDOS 

 

 O estudo foi desenvolvido no período de agosto de 2014 a julho de 2015.  Foca-

se na espacialidade dos territórios dos homicídios e do tráfico de drogas distribuídos no 

alto Oeste Potiguar. Foram colhidos, para melhor exposição do tema, dados primários 

do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) – do Ministério da Saúde, 

diretamente ligado ao departamento de informática do SUS (DATASUS/MS), 

selecionou-se as 6 cidades do Alto Oeste Potiguar com maiores ocorrências de 

homicídios no período de 2005-2012, oriundo de assassinatos cometidos por armas de 

fogos não especificadas. Contabilizou-se os óbitos por residência, que são número de 

óbitos ocorridos, segundo o local de residência do falecido e os óbitos por ocorrência 

que são os óbitos ocorridos, contados segundo o local da ocorrência do óbito.  

 Colheu-se informações verbais, através de entrevista aplica aos chefes de polícia 

do Complexo Regional penal, no 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da 4° 

delegacia regional de polícia civil para melhor compreensão das ocorrências de 

homicídios e tráfico de drogas nos territórios do Alto Oeste do RN. 

 Baseia-se teoricamente em Santos, Haesbaert e Souza, para dialética conceitual 

de territórios, espaço, redes, territórialização e desterritorialização e em Waiselfisz 

(2012, 2013 e 2014), para a exposição de dados estatísticos sobre os crimes de 

homicídios no RN e no Brasil. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Território, homicídio e tráfico de drogas no Brasil: breves considerações teóricas 

  

 No Brasil, o crescimento de homicídios intensificou-se, desde o início da década 

de 80. Nesse período, os homicídios perfizeram, em média, 22% das mortes por causas 

violentas entre 1980 e 1988. E com relação a população total, nesse período, houve um 

aumento de 44% nas taxas, que passaram de 11,69 para 16,86 por 100.000 habitantes. 

Nesse período, destaca-se uma peculiaridade nesses homicídios, tendo em vista que a 

maioria foi cometida com armas de fogo (SOUZA, 1994, p. 47-55). Esses dados, 

desperta uma reflexão sobre o que pode ter causado esse salto nos números de 

homicídios nesse período, e que se mantem até hoje no Brasil. 

  Ainda de acordo com Souza (1994), esse aumento nos homicídios, não se deu de 

forma homogênea em todo território nacional. As capitais e regiões metropolitanas 

representavam os principais territórios de ocorrência desse crime durante esse período. 

 Paralelo a intensificação dos homicídios na década de 80, têm-se a evolução do 

tráfico de drogas no Brasil. De acordo com (SOUZA, 2008), “A década de 80 foi um 

divisor de águas tanto no Rio de Janeiro quanto em outras cidades brasileiras no que 

concerne a relação entre o tráfico de drogas e a ‘questão urbana’”. Esses dois fatos que 

ocorrem em uma mesma época, nos leva a acreditar que não é uma simples 
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coincidência, tendo em vista que a maioria dos homicídios é por lesões com armas de 

fogo, como mostra os dados acima. 

 Foi na virada da década de 70 para a de 80, que se deu em várias favelas do Rio 

de Janeiro a diminuição do negócio centrado na maconha, uma droga leve e pouco 

lucrativa, defendido por meio de armas de fogo leves, para o negócio em torno da 

cocaína, uma droga altamente lucrativa que demandava armamento mais pesado e 

sofisticado para a segurança desses comércios (SOUZA, 2008). Assim, passa-se a 

questionar uma possível relação do crescimento de homicídios no Brasil, com a 

intensificação do tráfico de drogas, que passou a ficar mais cobiçado com a valorização 

da cocaína, na década de 80. 

 Ao final da década de 90 as drogas não se encontravam mais concentradas, 

como nos anos 70 e 80, nas metrópoles ou exclusivamente em cidades fronteiriças de 

países como a Colômbia, Peru, Bolívia e Paraguai. Houve penetração do narcotráfico 

nos centros urbanos de médio e pequeno porte em quase todos os Estados da Federação. 

Um argumento forte a favor desse ponto de vista é o preço da cocaína. Nas cidades do 

interior, na maior parte dos casos, o preço é substantivamente inferior e a droga é de 

melhor qualidade (COSTA; VAZ, 1997, p. 94).  

 No início da década 2000, a violência homicida, continua a crescer no interior do 

Brasil, enquanto nas capitais e regiões metropolitana caem 23,8%, e no interior cresse 

21,4% no mesmo período (WAISELFISZ 2012, p. 50-51). 

 O território em questão é aquele existe alguma relação de poder, porém, o poder 

que caracteriza o território, não é exclusivamente o de força bruta, mesmo este estando 

sempre presente, mas o de dominação no sentido de controle sobre um espaço. Esse 

controle pode ser exercido sobre um território, no sentido material, em escala que pode 

ser desde um Estado-nação até, por exemplo, em um espaço segregado territorializado 

por traficantes de drogas ou outros grupos (SOUZA, 2013).  

 De acordo com Andrade (1994, p. 214), “a formação de um território dá às 

pessoas que nele habitam a consciência de sua participação, provocando um sentimento 

de territorialidade”. Com isso, consideram-se os territórios de homicídios e tráfico de 

drogas, no Brasil um vetor de territorialidade e desterritorialidade, sendo que esses 

territórios despertam a insegurança e o medo nos grupos sociais que convivem 

diariamente com a ocorrência desses crimes. Diante disso, as pessoas sentem-se 

obrigadas a mudarem de hábitos e costumes peculiares de um convívio criado com a 

territorialização dos espaços urbanos das mais variadas escalas. 

 A territorialização ou desterritorialização segundo Souza (2013, p.102) é, 

“sempre e em primeiro lugar, um processo que envolve o exercício de poder e a 

projeção dessas relações no espaço”. Dessa forma têm-se os homicídios e o tráfico de 

drogas como grandes vetores de uma modificação na configuração territorial e no 

convívio social em várias regiões brasileiras. 

 Os territórios dos homicídios e do narcotráfico têm dominado os mais diversos 

espaços das regiões interioranas do Brasil. Dentre esses interiores dos estados 

brasileiros, o Alto Oeste Potiguar do RN, teve um significativo crescimento nos 

homicídios na década de 2000. Paralelo a isso, o comércio de drogas ilícitas destaca-se 

nessa região, porém este se apresenta mais intenso na cidade de Pau dos ferros, que se 

caracteriza como um dos nós de uma rede de tráfico de entorpecentes que segue uma 

lógica multiterritorial. 

 A multiterritorialidade trata-se, em um sentido amplo, da relação dos indivíduos 

ou de grupos humanos e o território. Essa relação se caracteriza pela reprodução ou 

habitação de um indivíduo, ou grupos, hierarquicamente articulados nos mais diversos 

territórios (HAESBAERT 2004). O narcotráfico é composto por grupos que 
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desenvolvem seu poder nas mais diversas escalas territoriais, isso deve-se a capacidade 

que esses grupos têm de se articularem, de forma flexível, nos espaços que favorecem o 

desenvolvimento dos fluxos de entorpecentes.  

 

Homicídios no Alto Oeste Potiguar 

  

O estado do Rio Grande do Norte, cuja sua economia baseia-se em especial na 

agricultura, serviços, indústria, recursos minerais, exportações e turismo, que está 

dividido em 167 municípios e que nos últimos anos vem ganhando destaque quando o 

assunto é a violência homicida, apresentando um crescimento de 229% entre 2001-

2011. Gráfico 01. 

 
Gráfico 01: Evolução nos índices de homicídios no Rio Grande do Norte no período de 2001-2011.

 
Fonte: Adaptado de Waiselfisz, 2013. 

  

A evolução nos índices de homicídios também se faz presente no interior do 

estado, em destaque no Alto Oeste Potiguar que é uma sub-região localizada ao 

Sudoeste do Rio Grande do Norte – RN, porém segundo Carneiro et. al (2010) “não 

figura nas divisões oficiais do IBGE para o estado do Rio Grande do Norte, mas que é 

bastante utilizada pelo governo estadual em sua articulação político-administrativa”. 

Essa região é formada por 37 municípios totalização 241 211 habitantes. E não diferente 

das outras regiões brasileiras, apresenta índices elevados de homicídios. 

Durante o período em análise registrou-se um valor absoluto de 219 óbitos por 

residência e 166 óbitos por ocorrência no Alto Oeste Potiguar. Vale ressaltar que os 

números apresentam índices elevados, levando em conta a população das cidades que é 

em torno de 1.618 a 29.696 habitantes, sendo consideradas cidades de pequeno porte. 

Considerando as cidades de Alexandria, Almino Afonso, Frutuoso Gomes, Patú, 

Pau dos Ferros e Umarizal como as 6 cidades mais proeminentes da região do Alto 

Oeste Potiguar no período em estudo, totalizando 116 óbitos por residência, apenas 

nestas cidades, assim configurando o território dos homicídios desta região. (Gráfico 2). 
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Gráfico 2: Número de óbitos por residência nas 6 cidades com maiores ocorrências entre 2005-2012. 

 
Fonte: DATASUS 

  

Notou-se uma acentuada oscilação com relação à evolução dos homicídios no 

Alto Oeste Potiguar, levando-nos a perceber que a violência homicida presente nesta 

região, a cada ano tem apresentado declínios e elevações, a exemplo percebemos que a 

cidade de Umarizal no ano de 2005 houve 01 homicídios, se comparado ao ano de 2012 

houve 04 homicídios, um aumento de 300%. Assim torna perceptível o aumento dos 

índices de homicídios. (Tabela 1) 

 
Tabela 1: Números de homicídios nas 6 cidades do Alto Oeste Potiguar com maiores índices de 

homicídios entre 2005-2012. 

 Alexandria Almino 

Afonso 

Frutuoso 

Gomes 

Patú Pau dos 

ferros 

Umarizal 

2005 3 2 2 2 0 1 

2006 2 2 0 2 5 1 

2007 2 2 1 2 2 3 

2008 1 3 4 3 0 1 

2009 0 0 1 5 4 4 

2010 5 0 1 2 2 8 

2011 2 1 4 4 7 2 

2012 1 2 5 1 5 4 

Fonte: DATASUS 

 

Em entrevista realizada no 7º batalhão de polícia militar do RN, na região do 

Alto Oeste Potiguar as ocorrências de homicídios são mensalmente. As principais 

causas de tal crime são provenientes do tráfico de drogas, rixas, brigas familiares e 

vingança. E mostra que a cidade de Umarizal libera os munícipios nesta região com 

maior ocorrência de homicídios. 

Mediante a isso, é de suma importância ressaltar que a violência homicida que 

faz presente no Alto Oeste Potiguar está sendo vista e sentida pela sociedade que a 

compõe, e que mesmo contando com a assistência das companhias Militares e Civis 

para refutar esse crescimento, ainda não é o suficiente para combater tal crime. 
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Tráfico de drogas no Alto Oeste Potiguar  
  

 Se de um lado os territórios dos homicídios no Alto Oeste Potiguar, estão 

distribuídos espacialmente, em seis municípios, onde as ocorrências se tornaram mais 

frequentes nos últimos anos, paralelo a isso se têm o tráfico de drogas que, como os 

homicídios, causam transtornos e medo na sociedade. 

 Atualmente os territórios são facilmente interligados, isso se deve a dinâmica 

dos fluxos de produtos e principalmente de informação, que se desenvolve em forma de 

redes. Como afirma Santos (2014 p. 270) “As redes são um veículo de um movimento 

dialético que, de uma parte, ao mundo opõe o território e o lugar, e, de outra parte, 

confronta o lugar ao território tomado como um todo”. Dessa forma, os indivíduos e 

suas ações, são interligados ao mundo formando assim, o movimento social que é o 

princípio dinâmico das redes. 

 Porém as redes não se movimentam através só dos “fluxos”, os “fixos” também 

compõem significativamente esse sistema de circulação. De acordo com Souza (2013 p. 

172), “a rede urbana é apreensível através de fixos espaciais que indicam tanto os seus 

nós (os centros urbanos) quanto àquilo que dá um sentido de materialidade”. Com isso, 

têm-se o tráfico de drogas como uma rede que se materializa nos territórios urbanos. 

Assim, no Alto Oeste do RN, a cidade de Pau dos Ferros (ver na figura 1), principal 

centro urbano dessa região, aparece como um dos nós de uma rede de um tráfico de 

drogas multiterritorial. 

 De acordo com informações cedidas na 4° delegacia civil, Pau dos Ferros 

desempenha, na estrutura do tráfico de drogas estadual, o papel de receptor de drogas.
4
 

Isso, deve-se a localização geográfica desta cidade que se encontra muito próxima das 

fronteiras dos estados do Ceará e Paraíba (ver na figura 1). Ainda de acordo com 

informações dadas pelo chefe de polícia civil, são esses estados, principalmente o 

Ceará, quem fornece as drogas aos pequenos traficantes do Alto Oeste do RN, e da 

cidade de Pau dos ferros que, regionalmente, desempenha o papel de receptora e 

distribuidora de grande parte desses entorpecentes. 

 A territorialização do tráfico de drogas no Alto Oeste do RN se intensificou 

desde o início dos anos 2000, porém desde a década de 80 registram-se apreensões de 

entorpecentes nessa região. Segundo informações cedidas pela autoridade policial 

entrevistada, o tráfico de drogas não se deu de forma homogênea em toda região, a 

cidade Pau dos Ferros se destaca no que confere a variedades e quantidades de 

entorpecentes, assegurando assim, o abastecimento das outras cidades do Alto Oeste do 

RN. 

 Com o tráfico territorializando-se no Alto Oeste do RN, especificamente em Pau 

dos Ferros, a população passou a ter sua vida social muito afetada, direta e 

indiretamente. Sabe-se que para a manutenção e defesa desse comercio ilegal, gera-se 

uma zona de violência das mais diversas formas que podem ir desde pequenos assaltos à 

crimes graves como os de homicídios como afirma, Operação Elefante, 

 
Fomos verificando que os homicídios e roubos que estavam 

acontecendo na região eram ligados ao tráfico de drogas, mas que os 

traficantes que atuavam na cidade eram pequenos varejistas. 

Decidimos descortinar a lógica entre tráfico local e crimes, e 

descobrimos que a fonte abastecedora estava sendo coordenada de 

dentro de presídios no Ceará (OPERAÇÃO ELEFANTE). 

                                                           
4
 Esta e as demais informações colhidas com chefes de polícia, foram coletadas através de entrevistas, tanto na 4ª 

delegacia de polícia civil de Pau dos ferros, quanto no 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM). 
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 Com isso, as pessoas passam a perder sua territorialidade por terem que mudar 

seu modo vida, a exemplo disso, têm-se as mudanças nas estruturas das casas que 

passaram a ser composta por grades e cerceamentos elétricos, além da preferência a 

moradia em apartamentos, práticas que contribuem para a alteração da configuração 

territorial de várias ruas e bairros da cidade.  

 Assim, no tráfico de drogas nacional, sobretudo no alto oeste potiguar que 

obedece a uma lógica multiterritorial, têm-se as cidades como horizontalidades que, 

conforme Santos (2014 p. 286), “são tanto o lugar da finalidade imposta de força, de 

longe e de cima, como o da contrafinalidade, localmente gerada”. Os pequenos grupos 

de traficantes da cidade se submetem a uma “verticalidade” que ainda de acordo com 

santos, “são vetores de uma racionalidade superior e do discurso pragmático dos setores 

hegemônicos”. Dessa forma, no contexto da rede do tráfico de drogas, Pau dos Ferros 

aparece como centro distribuidor na região do Alto Oeste do RN, uma horizontalidade 

que recebe os fluxos materiais e imateriais das verticalidades, ou seja, do tráfico de 

drogas, comandado a partir de traficantes de fora, que os redistribui para pontos 

menores ou subordinados conforme a hierarquia territorial.  

 Considera-se assim, que a estrutura dos grupos do narcotráfico segue uma 

hierarquia não só de lideranças, mas também territorial, a exemplo de Pau dos Ferros e 

região, a grande quantidade das drogas que chega até os pequenos traficantes locais, 

vem de Fortaleza- CE e região que - como as demais capitais do Brasil - é abastecida 

principalmente pelo Primeiro Comando da Capital – PCC, grupo que mantem, 

atualmente, o principal controle do comercio de drogas nacional. 

 Ainda de acordo com informações colhidas com a autoridade policial civil, os 

grupos de traficantes que existe na cidade, são considerados pequenos e que estes são 

ligados diretamente ou indiretamente com traficantes do PCC. A autoridade policial, 

destaca também que as operações de grande porte são sempre realizadas em conjunto 

com as policias dos estados vizinhos, principal mente do estado Ceará.  A exemplo, a 

operação Stone (figura 3), realizada no mês de agosto em 2010, e a operação elefante 

branco realizada em maio de 2013, com apreensões de grandes quantidades de drogas 

na cidade de pau dos ferros (foto 1). 
 

Figura 3: organograma tráfico – Operação Stone 

 
Fonte: Blog Umarizal News 
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Foto 1: Droga apreendida na operação elefante branco 

 
Fonte: Blog Umarizal News 

 

 Na figura, é possível identificar os traficantes da cidade de Pau dos Ferros como 

um dos principais grupos que lideram o tráfico e, responsável pelo recebimento e 

distribuição de drogas para traficantes das outras cidades da região. Nota-se, também, a 

ordem hegemônica que esta rede segue, na qual se têm o Paraguai e São Paulo no topo 

dessa comercialização ilegal. 

Das drogas apreendidas nas principais opereções, a grande quantidade 

correspondem a maconha e o crack que são os entorpecentes de maior predominancia 

principalmente na cidade de Pau dos Ferros, segundo o chefe de polícia civil. 

 

CONCLUSÃO 

  

Considera-se que os principais territórios dos homicídios no Alto Oeste do RN, 

caracterizam-se pelos municípios de Alexandria, Almino Afonso, Frutuoso Gomes, 

Patu, Pau dos ferros e Umarizal. Observou-se, que no período analisado houve uma 

oscilação entre declínio e elevação dos homicídios, e que estas cidades se mantiveram 

territorializadas por este crime até o fim do período analisado.  

Conclui-se também que o tráfico de drogas é liderado na região pela cidade de 

Pau dos ferros. Esta, atua como receptora e distribuidora dos entorpecentes, atividade 

que é facilitada, principalmente, pela sua localização geográfica. 
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TURISMO RELIGIOSO EM SANTUÁRIOS DO RIO GRANDE DO NORTE: 

TRÊS CASOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL  

 

Lerbentes Neres de Lima1; Irene de Araújo van den Berg2 

 

RESUMO: A pesquisa investigou o turismo religioso no Rio Grande do Norte a partir 
da história, das atividades e do desenvolvimento dos centros/santuários religiosos 
(Cunhaú, Uruaçu e Santa Rita de Cássia) destacando aspectos históricos, sociais e 
políticos no processo de estabelecimento desses espaços. Com isso, pretende-se 
compreender como vem se elaborando nesses espaços a relação entre as práticas 
tradicionais da experiência religiosa (romarias e peregrinações) e o as modernas formas 
de experiência do sagrado a partir do turismo religioso. O trabalho foi desenvolvido a 
partir de trabalho de campo em visitas aos três santuários e por meio de pesquisas 
bibliográficas e em fontes eletrônicas. A pesquisa considera o turismo religioso como 
empreendimento social e cultural que, embora implicado de elementos econômicos e 
políticos, não se esgota exclusivamente como vetor de ordem material.  

PALAVRAS-CHAVE: Turismo religioso; Santuários: Rio Grande do Norte; 

 

INTRODUÇÃO 

 

O turismo religioso se destaca como uma importante atividade econômica no 

Brasil e em anos recentes o Nordeste vem despontando com investimentos e a 

criação/renovação de santuários que se integram na proposta desse segmento. Essa 

região foi historicamente construída a partir de densas referências culturais e religiosas 

que reúnem práticas, lugares e personagens de forte apelo popular religioso e que são 

responsáveis por mobilizar calendários e fluxos de peregrinos por entre os sertões ano a 

ano.  

Segundo dados do Ministério do Turismo existem 96 atrações turísticas 

distribuídas pelo país e elas são responsáveis por fazer circular um público estimado em 

quase 18 milhões de turistas/ano (PORTAL BRASIL, 2015). Os principais roteiros são 

ainda os santuários católicos, mas vem despontando o interesse por novos destinos que 

tem como referência espaços e personagens de outras denominações religiosas, como é 

o caso de templos budistas e mesquitas, o memorial Chico Xavier, em Uberaba, e, 

recentemente, o Templo de Salomão, sede mundial da Igreja Universal do Reino de 

Deus. 
                                                        
1Discente do Curso de Ciências da Religião, Campus de Natal, UERN, Email: lerbentesneres@gmail.com 
2 Docente do Curso de Ciências da Religião, Campus de Natal, UERN, Email: irenearaujo@uern.br 
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Dentre os destinos no Nordeste prevalecem os santuários de forte apelo popular 

como o de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, o Santuário de São Francisco das 

Chagas, em Canindé, ambos no Ceará, o Santuário de Santa Cruz dos Milagres, no 

Piauí, e o Santuário de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Em 2010 foi inaugurado o 

Complexo Turístico Alto de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz, Rio Grande do Norte, 

que vem sendo considerado atualmente pelo Ministério do Turismo um dos mais 

importantes centros de peregrinação do Nordeste. Também no Rio Grande do Norte, 

desde o ano 2000, a Igreja Católica vem investindo fortemente na promoção dos 

Mártires de Cunhaú e Uruaçu e, especialmente, o município de São Gonçalo do 

Amarante vem fomentando estratégias para promover o turismo religioso no 

Monumento aos Mártires. 

Esse trabalho pretende apresentar uma fotografia inicial do que vem 

acontecendo no plano do turismo religioso em três santuários do Rio Grande do Norte, 

dando seguimento à análise de projeto anterior (LIMA, MARTINS e VAN DEN BERG, 

2014), e procura compreender como os investimentos estruturais, políticos, religiosos e 

econômicos vem sendo desenvolvidos em função da promoção e projeção desses 

espaços, de seus personagens, piedade e devoção, além, claro, da própria comunidade 

local.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi desenvolvida a partir de leitura de trabalhos e autores que 

discutem a problemática do turismo religioso (ABUMANSSUR, 2013), suas raízes 

(STEIL, 2003), desafios (RIEGER, 2014), fluxos (CARNEIRO, 2004, 2012; FLECK 

2013) e as relações com as práticas tradicionais de peregrinação e romaria (STEIL, 

1996, 2003; SANCHIS, 2006). 

 

Foi realizada pesquisa de campo inicial durante as atividades da festa 

comemorativa aos mártires na capela de Cunhaú – Canguaretama/RN, no mês de julho 

de 2014, e no santuário dos mártires de Uruaçú – São Gonçalo do Amarante/RN em de 

outubro de 2014. Nesses momentos foram observados os frequentadores, as atividades e 

a programação desenvolvida para festas, além da estrutura disponibilizada.  
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O trabalho contou ainda com pesquisas em ambiente virtual com a intenção de 

mapear as principais notícias que retratavam as mudanças, transformações, reformas e 

melhorias do ponto de vista estrutural dos santuários, de suas programações e da 

circulação de pessoas. O interesse com essa atividade foi compreender como os 

santuários vem sendo modificados em atendimento às novas demandas que o interesse 

turístico mobiliza.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A peregrinação não é um fenômeno recente (ABUMANSSUR, 2013; STEIL, 

2003, RIEGER, 2014), mas uma prática imemorial que se desenvolve desde os 

primórdios da humanidade e que tem registro nas mais diversas partes do mundo. Na 

idade média cristã esse impulso ganha novo fôlego e parâmetros que alcançam data 

contemporânea, pois trazem em seu foco a busca por santuários e personagens de 

referência e projeção para o corpo de fiéis, os santos católicos. 

Nas últimas décadas, todavia, vem sendo agregados novos valores que se 

fundem às práticas de circulação dos fiéis. Nesse novo cenário aparecem aspectos 

culturais e econômicos que põem sob novas bases as peregrinações, assentando-as nos 

termos do turismo religioso.  

 O turismo religioso faz ligar a possibilidade de uma experiência do sagrado ou 

mesmo a simples circulação por lugares sagrados (sem uma experiência propriamente 

dita) agregada ao interesse pela cultura local (atrativos) e a oferta de serviços e 

infraestrutura que assegurem o conforto e o bem-estar dos participantes. Hoje, o 

peregrino, o romeiro e/ou o turista religioso esperam em seus deslocamentos encontrar 

nos santuários visitados um leque de atrativos e serviços que vão desde alternativas de 

lazer, alimentação, curiosidades locais – patrimônios históricos e naturais - passando 

por eventos culturais, programação religiosa especializada e usufruto estético e 

arquitetônico de equipamentos, obras de arte e paisagens. 

O turismo religioso também vem inovando nas formas de relação do turista 

com a experiência dos locais sagrados e os roteiros, posto que esse novo sujeito não 

tenha por base exclusivamente as referências tradicionais da peregrinação e da romaria 

nas quais são comuns as profissões de fé, como realizar e pagar promessas, depositar 

ex-votos para o santo de devoção e fazer penitências. Novas modalidades de experiência 
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dos espaços e da mística religiosa vêm se produzindo sob outras roupagens dessa 

experiência (CARNEIRO, 2004, 2012).  

O novo peregrino, portanto, circula pelo espaço religioso e cumpre suas 

práticas com a programação sagrada, mas em seguida se ocupa frequentemente de 

passear por eventos adicionais que o próprio santuário ou a cidade oferecem, como 

peças teatrais, autos de natal, encenações em praças públicas, apresentações musicais, 

bem como compras no comércio local, com itens religiosos, de artesanato ou de outras 

naturezas.  

O turismo religioso, portanto, funciona como um complexo empreendimento 

que articula aspectos de ordem religiosa, social, cultural, política e econômica e suas 

repercussões trazem significativas mudanças do ponto de vista do desenvolvimento e 

das relações sociais nas comunidades em que ele se insere.  

No Rio Grande do Norte existem alguns lugares, festas e atrativos (ALVES e 

RAMOS, 2007) ligados ao turismo religioso, mas particularmente este trabalho busca 

dar conta de abordar aspectos de três santuários em específico: Cunhaú, Uruaçu e Santa 

Rita. Antes disso, porém, será apresentado breve histórico que contextualiza cada um 

desses espaços.  

Em 1645, tempo considerado ainda germinal no povoamento potiguar, o 

controverso Jacó Rabi liderou ação que ficou registrada na capitania do Rio Grande 

como um dos episódios mais sangrentos e cruéis da sua história: o grande morticínio na 

Capela Nossa Senhora das Candeias, situada no Engenho Cunhaú, no atual município 

de Canguaretama.  

Em aliança com grupo de indígenas tapuias, Jacó Rabi fechou a capela após 

celebração dominical e procedeu ao assassinato de aproximadamente 80 cristãos. 

Segundo a versão adotada pela Igreja o episódio registra um profundo conflito religioso, 

uma vez que Jacó Rabi e seus seguidores representavam o calvinismo e intencionavam 

implantá-lo enquanto fé. Por não abjurarem de seu credo católico, os moradores de 

Cunhaú e adjacências teriam sido mortos. Existe outra versão que deposita no viés 

econômico a justificativa para o massacre, pois Cunhaú era àquela época a única fonte 

de riqueza da capitania. De certo há que as dificuldades em encontrar fontes e 

documentos substanciais para investigar pormenorizadamente o episódio deixam para 

posterior o desenlace das controvérsias sobre Jacó Rabi e a ação dos holandeses no RN 

(VAINFAS, 2010).   
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Os moradores de Cunhaú que não foram mortos no primeiro ataque, ocorrido 

em 16 de julho, são levados para a localidade de Uruaçú, distrito no atual município de 

São Gonçalo do Amarante. Esse segundo grupo foi também torturado até a morte em 03 

de outubro daquele mesmo ano. 

Os episódios de Cunhaú e Uruaçu ficaram registrados nos livros da história 

local, nas penas de Câmara Cascudo (2008) e Medeiros Filho (2010), e na década de 

1990 são recuperados com o rubor que tinge o sangue do episódio com as cores do 

martírio. É delegada, então, ao Monsenhor Francisco de Assis Pereira a 

responsabilidade de postular a causa dos cristãos assassinados transformando-os em 

Proto-mártires do Brasil. Desse modo, no ano 2000, o Papa João Paulo II anuncia a 

beatificação dos colonos potiguares.     

Por sua importância histórica e pelo conjunto arquitetônico que representa, a 

capela foi restaurada e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. Recentemente toda a área da capela passou a ser identificada como Santuário 

de Cunhaú, que conta em ampla área verde com um prédio lateral onde se encontram 

salas de apoio e banheiros. Em Cunhaú, a memória do massacre sempre se manteve em 

referências da piedade comunitária, mas foi apenas com a beatificação que esforços 

significativos em torno da devoção passaram a ser empreendidos com mais vigor. 

Em Uruaçu, os relatos históricos dão conta de que o massacre de 27 pessoas se 

processou no porto de Uruaçú, localidade às margens do Rio Jundiaí, que funcionava 

como local de atracamento de canoas para acesso à comunidade através do rio. No local 

não havia edificações e as vítimas foram mortas em área de terra e mata. A memória 

local manteve viva por meio da piedade a narrativa do episódio e as práticas religiosas 

em torno das almas dos que pereceram na chacina. Narrativas que circulam na 

comunidade registram que quando as mulheres iam lavar roupas e passavam pelo local 

em busca do rio sentiam odor de rosas. A narrativa teve tamanha importância 

comunitária que no local foi levantado um cruzeiro onde as pessoas passaram a realizar 

preces, fazer promessas, deixar ex-votos e acender velas pelas almas de Uruaçú. Com a 

capitalização do culto, no final da década de 1990 é dado início à construção de uma 

grande estrutura para abrigar o Monumento dos Mártires, o qual depois passará a ser 

chamado Santuário dos Mártires (GOIS, 2014). Essa construção contou com 

investimentos do poder público.  

 Em Santa Cruz, a padroeira é Santa Rita. A história de relação com a santa 

remonta à origem da cidade e o caráter “consolidado” do orago dá à devoção contornos 
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bem distintos daqueles que ainda estão em processo de construção pela Igreja em 

Cunhaú e Uruaçu. De imediato, Santa Rita não apenas tem uma longa trajetória desde 

sua morte (1457), beatificação (1637) e canonização (1900), como também sua devoção 

é bastante difundida e tem forte receptividade na piedade popular, em virtude de sua 

hagiografia ser marcada por uma “espetacular ‘normalidade’ de existência cotidiana” 

(FARIAS, 2013).  

A iniciativa de erigir sob o monte na margem da cidade de Santa Cruz uma 

estátua de proporções monumentais, com forte apelo da piedade popular e com doses 

significativas de comprometimento nas relações entre a Igreja, o poder público e a 

comunidade fizeram “casar” a imagem de um dos maiores monumentos católicos do 

mundo com um forte apelo turístico que desencadeou importantes desdobramentos 

locais e regionais. Na esteira dessa perspectiva é que o santuário de Santa Cruz nasce 

desde a origem com o claro propósito de ser igualmente um monumento religioso tanto 

quanto turístico, daí essa qualidade estar claramente associada ao seu nome “Complexo 

Turístico Alto de Santa Rita”. 

Ao longo dos anos as três iniciativas vêm de diferentes formas traçando 

estratégias e empreendendo no sentido de fomentar tanto a devoção quanto o 

desenvolvimento econômico a partir da atividade turística. Por vezes os resultados ainda 

estão distantes do almejado, resultado de dificuldades e entraves nos arranjos entre os 

agentes envolvidos: Igreja, poder público e sociedade.  

Nos últimos anos o Santuário de Cunhaú recebeu recursos para a pavimentação 

de acesso ligando a RN 269 ao Santuário, bem como para algumas reformas na Capela 

Nossa Senhora das Candeias. Também houve a construção de um espaço para a 

comercialização de artigos religiosos, artesanato local e banheiros. Importante iniciativa 

ainda pode ser considerada a instalação do Padre Jose Neto, pároco com experiência 

anterior na Cidade de Santa Cruz, e que teve como intenção por parte da arquidiocese 

catalisar a divulgação e ampliação de horizontes no desenvolvimento do santuário.  

Por outro lado, a cidade está investindo no turismo religioso e tem recebido 

comumente pessoas de todos os locais do RN e de outros estados, incluindo os próprios 

holandeses. No dia 16 de julho de 2013, por exemplo, foram agregados novos 

elementos na programação festiva, tais como: alvorada festiva (ritual católico celebrado 

ao nascer do sol), martbike (nome dado em homenagem aos Mártires. Mártir + bike) 

reunião de devotos em suas bicicletas para celebrar a data comemorativa, encenações 
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teatrais refazendo a história do massacre e divulgando o sentido do Santuário, 

espetáculos de louvor seguidos de missa, entre outras programações.   

No tocante ao turismo religioso houve investimentos para movimentação da 

economia da cidade, do crescimento hoteleiro e desenvolvimento da região. Assim, é 

estimulado o desenvolvimento do potencial turístico devido as belezas naturais e a 

gastronomia. Com o turismo religioso, as cidades próximas também alavancaram suas 

economias, pois acabaram despertando a curiosidade nos visitantes quanto às suas 

belezas naturais – praias, rios e lagoas - e gastronomia. Cabe destacar que Cunhaú se 

localiza em importante pólo turístico do RN e está na rota dos 2º destino mais buscado 

por turistas que vem ao estado, a praia da Pipa.  

Nos últimos anos a prefeitura também vem investindo em difundir o atrativo do 

turismo religioso em Canguaretama financiando espaços em feiras de turismo e feiras 

católicas promovidas anualmente, à exemplo da Expotour Católica e da Expocatólica. 

O Santuário de Uruaçú por estar em São Gonçalo do Amarante, município no 

qual se encontra o maior Aeroporto Internacional da América Latina, ganhou mais 

atenção e melhorias por parte poder público. Diferentes agentes promotores estão à 

frente das iniciativas para promover o turismo religioso no local. Prova disso foi a 

criação de um feriado estadual em todo dia 3 de outubro, data a qual ocorreu o episodio 

em Uruaçú. Outra importante iniciativa de promoção do santuário vem sendo o convite 

a artistas renomados e pessoas religiosas famosas, de porte nacional, para as últimas 

celebrações ocorridas em Uruaçu (2013 e 2014).  

Para atrair e divulgar o feriado estadual e promover os Mártires é a 

desenvolvida programação durante o mês que antecede o dia 3 de outubro. Dentre os 

eventos, realizados pelas iniciativas da Igreja e da população, estão a moto romaria 

(saindo da catedral metropolitana de Natal até o Santuário), a caminhada do Terço 

Luminoso da Comunidade de Uruaçu para o Monumento dos Mártires em Uruaçú e 

várias missas no Santuário. Também ocorrem diversas adorações frequentes ao 

santíssimo sacramento.  

A prefeitura da cidade de São Gonçalo do Amarante também investe na 

divulgação do Santuário, por exemplo criando uma logomarca do Santuário e 

divulgando nos transportes públicos e alternativos que trafegam na localidade de São 

Gonçalo do Amarante e na grande Natal. Na campanha publicitária do Aeroporto foi 

enfatizada a proximidade do equipamento com o santuário e assim a circulação de fiéis 

para esse destino seria muito mais propícia. 
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Em relação ao Santuário de Santa Rita de Cássia vem existindo desde o projeto 

original o intenso e permanente investimento das espeferas do poder público na 

consolidação desse atrativo turístico. No último ano o Ministério do Turismo assegurou 

repasse de mais de 13 milhões para implantação de um teleférico e equipamentos a fim 

de ligar a matriz de Santa Cruz ao complexo de Santa Rita. Em termos de recursos 

financeiros públicos, este Santuário é, atualmente, o que mais recebeu apoio para sua 

promoção. É o mais visitado e recebe fiéis de várias partes do país, incluindo a 

curiosidade de visitações por parte de estrangeiros. O Santuário é aberto ao público de 

domingo a domingo e atinge seu maior fluxo de romeiros, peregrinos e turistas 

religiosos aos finais de semana. Recentemente foi inaugurada iluminação noturna e a  

imagem da Santa recebeu vários refletores, tornando sua visualização de longo alcance.   

Como constata Farias (2013), a partir da construção do Alto houve um 
crescimento do turismo religioso bastante expressivo na cidade de Santa Cruz. 

 
Ocorreram melhorias na infraestrutura local, maior acessibilidade a 

alguns pontos da cidade, melhoria no atendimento comercial, no 
sentido que foram apontados os pontos referentes à qualificação 
profissional e a diversificação das atividades no comércio local. A 
construção possibilitou ainda que a cidade ganhasse um cartão postal 
chamando a atenção de todos que trafegam pela BR-226.  

Após a construção surgiram novas pousadas, restaurantes, lojas, 
bares, supermercados, salões de beleza e aumento no número de meios 
de transportes a virem atender as necessidades criadas pelo 
desenvolvimento do turismo religioso local.  

Empreendimentos pré-existentes ampliaram seus espaços e 
investiram em qualificação profissional de seus funcionários, 
aumentando a oferta, o número de empregos e ampliando as formas de 
movimentação da economia local, onde a população local teve que se 
adaptar à nova realidade de movimentação turística na cidade, 
necessitando aprender a conviver com culturas diferentes, havendo, 
neste sentido, choques de culturas, de costumes e opiniões.  

Foram realizados investimentos na ampliação de número de 
policiais que possibilitaram uma maior segurança da comunidade e 
dos turistas, bem como foi realizado um trabalho concomitantemente 
com a saúde pública, no sentido de aumentar a capacidade física dos 
hospitais e de postos de saúde, com destaque para o início do trabalho 
da SAMU, que até então não existia na localidade. Além disso, a visão 
de alguns comerciantes que tinham outra rotina de trabalho foi 
modificada de forma a garantir uma melhor e ampliada forma de 
atendimento das necessidades dos clientes/turistas, principalmente ao 
que se refere a números de produtos e serviços, quanto de horários de 
atendimentos. (FARIAS, 2013, p.46) 

 

É importante destacar que o turismo se produz durante todo o ano, no entanto, 

existem momentos de culminância desse calendário quando o fluxo de pessoas é 
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acentuado. O Turismo Religioso tem dois eixos principais, o primeiro é a festa religiosa 

que em grande parte dos Santuários são as comemorações de padroeiro, o dia do santo 

ou o aniversario do Santuário. Essas festas existem desde os primeiros religiosos no 

Brasil, trazidas pelos jesuítas juntamente com os primeiros portugueses para a 

colonização do país. Com isso, o catolicismo se fortaleceu de tal forma que a maioria 

dos feriados no Brasil são dedicados aos santos católicos. 

Já o segundo eixo são as romarias, estas sempre aconteceram mesmo quando 

não eram controladas pela Igreja, segundo Sanchis (2006) as pessoas já peregrinavam 

para locais que consideravam sagrados, locais ligados a natureza antes mesmo do 

interesse da Igreja e/ou poder político de controlar essas romarias, a Igreja passa a ter 

um interesse em controlar o povo romeiro para preservar seus fiéis e com isso passa a 

reuni-los em pequenos grupos para visitações de túmulos e de relicários do santo de sua 

devoção por exemplo. Assim entendemos que as romarias controladas ou não pela 

Igreja sempre existiram, com o passar do tempo e o interesse institucional de controla-

las as estruturas aos poucos foram se modificando de uma pratica popular espontânea 

passou a ser uma prática do catolicismo popular administrado muitas vezes pela Igreja, 

com o passar do tempo agregando novos elementos religiosos e econômicos também 

por influencia da modernidade.  

O papel da modernidade esta intimamente ligado a questão de novas formas as 

quais o romeiro recorre para ir ao encontro de seu interesse devocional, hoje não apenas 

se pode fazer romaria a pé, mas também de ônibus, carro, avião, com a possibilidade de 

se hospedar num hotel, de encontrar nos próprios Santuários restaurantes e outros 

serviços para o conforto desse romeiro que pode ser chamado de turista religioso. 

Quanto ao caráter festivo associado as romarias, esse também sempre existiu, onde o 

povo se aglomerava há festa, comemoração, comercio, confraternização. O que hoje 

difere das romarias e festas de antigamente para as romarias e festas atuais é a estrutura, 

a organização, a liturgia, o investimento institucional não apenas da Igreja como 

também do poder privado e político na promoção do turismo religioso. Por exemplo, 

hoje a festa é divulgada nos meios de comunicação como radio, televisão, internet entre 

outros, com o intuito de atrair devotos não só por motivos religiosos, mas por motivos 

de movimentação econômica relativa ao turismo religioso.  

A forma do turismo religioso de atrair o publico é investindo na estrutura para 

ser oferecida ao romeiro e/ou turista, dessa organiza-se com forças conjugadas da Igreja, 

iniciativa privada e política, a questão de uma rede hoteleira, de restaurantes, no próprio 
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Santuário, beneficiando a cidade do Santuário e cidades vizinhas. Além de irem à Igreja 

vão também aos pontos turísticos e históricos da cidade do Santuário numa atitude de 

turistas que vão em busca de pagar suas promessas, mas também de consumir, conhecer 

e ter lazer em seu destino.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Turismo Religioso do RN vem se mostrando boa alternativa para atividade 

geradora de renda e emprego. Assim, é imprescindível continuar os investimentos a fim 

desenvolver o potencial econômico da região e, principalmente, das cidades que 

formam o complexo dos Santuários. Há cada vez mais pessoas que buscam as visitas 

não somente de cunho religioso, mas também turístico, pois a região é cercada de 

belezas naturais e monumentos arquitetônicos, como por exemplo, Santa Rita, a maior 

estátua católica do Mundo. 

.  
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RESUMO: Ao discutir sobre a atuação de políticas públicas é necessário levar em consideração uma 

infinidade de fatores, principalmente quando se trata de políticas voltadas para o fortalecimento do 

campo, uma vez que este possui uma trajetória de lutas e conflitos sociohistoricamente definidos. A 

criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura familiar (PRONAF) em 1995 tem 

instigado o debate ao desenvolvimento do meio rural e ao conceito de “agricultura familiar”. No 

entanto, as interpretações dadas a esses conceitos ainda é algo que deve ser visto com cuidado, 

principalmente por aqueles que são responsáveis por elaborar tais políticas. O nosso trabalho busca 

investigar como o PRONAF tem sido implantado no território do Alto Oeste potiguar, mais 

especificamente na microrregião de Pau dos Ferros-RN e como este tem contribuído para fortalecer a 

agricultura familiar. Dentro da linha de atuação A, estão os assentados pelo programa nacional de 

reforma agrária, nosso público alvo. Para tanto, definiu-se como aporte teórico estudos sobre 

agricultura familiar no Brasil, como em Azevedo & Pessoa (2011); e o levantamento sobre o “novo 

retrato da agricultura familiar”, realizado pela FAO/INCRA (2000). Como forma de apreciação dos 

resultados preliminares, destacamos que há a necessidade, portanto, de repensar as formas estratégicas 

de aplicação das políticas públicas para o denominado “desenvolvimento” do campo brasileiro 

contemporâneo. Tal assertiva nos conduz a refletir que não as ações não devem se limitar unicamente 

ao crescimento econômico, ou ao setor produtivo. Notando-se que o viés produtivo também carece de 

melhorias e, mesmo com os avanços recentes em termos de aplicabilidade ao setor, como o Pronaf, 

por exemplo, o mesmo ainda não é suficiente para amenizar as desigualdades existentes no campo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas, PRONAF “A”, Agricultura Familiar, 

Desenvolvimento do campo, Assentamentos rurais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As políticas públicas têm como finalidade contribuir para que o desenvolvimento 

econômico e social do território ocorra de forma integrada. Um desenvolvimento em que 

todos estejam inseridos e sejam atuantes. No entanto, no Brasil a elaboração das políticas 

públicas acaba por não considerar as particularidades de cada região, ao contrário, políticas 

elaboradas em uma região terminam sendo expandidas para as demais. 
 

Um costume frequente na formulação de políticas de desenvolvimento e 

combate à pobreza é considerar que todas as assim denominadas regiões 

carentes têm problemas iguais, a renda, e que, portanto, as políticas 

formuladas para um caso podem ser indefinidamente aplicadas para as 

outras. São feitos desenhos simples para casos muito diversificados e 

complexos, e tais desenhos não consideram as características locais, culturais 
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e territoriais, mas apenas os macros indicadores comuns (PIB, renda per 

capita, taxa de analfabetismo, saneamento básico, etc.) [...]. (Ribeiro et al. 

2004, p. 03)  

 

Todavia, torna-se errôneo levar em consideração apenas o todo quando se pensa em 

políticas públicas, principalmente quando se trata de políticas para o fortalecimento da 

agricultura, uma vez que "a agricultura brasileira apresenta uma grande diversidade em 

relação ao seu meio ambiente, a situação dos produtos, à aptidão das terras, à disponibilidade 

de infraestrutura [...]". As particularidades precisam ser vistas e, "não apenas entre as regiões, 

mas também dentro da própria região” (INCRA/FAO, 2000). 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), responsável pela atuação das 

políticas públicas destinadas ao espaço agrário, dentre elas o PRONAF, trata o território como 

um recorte isento de conflitos e composto, uma unidade harmoniosa, conforme se pode 

perceber em BRASIL/MDA (2003). Muito embora apresentado por uma bela conceituação, 

este não condiz com a realidade. O território por essência é um espaço propicio a geração de 

conflitos. Desconsiderar a existência de conflitos no território é negar as relações políticas, 

econômicas e sociais que coexistem dentro dele, é desconsiderar o próprio território. 

Por isso falar em desenvolvimento do campo ainda é algo que requer muitas 

discussões, já que envolve pontos de vista diferentes. Inicialmente é preciso analisar “para 

que” e “para quem” se destina esse desenvolvimento. O que se tem visto ao longo da história 

é um desenvolver cada vez mais desigual e excludente. Não se atende aos interesses da 

maioria, o povo, e sim, de uma minoria que vem transformando a terra em negócio. 

A agricultura familiar possui participação importante no desenvolvimento do espaço 

agrário brasileiro. A mesma é responsável por suprir a demanda do mercado interno, enquanto 

a agricultura patronal que, ao longo dos anos é quem recebe o maior número investimentos, 

produz para exportação. Na verdade, as interpretações dadas ao conceito de agricultura 

familiar ainda é algo que deve ser visto com cuidado, principalmente por aqueles que são 

responsáveis por elaborar as políticas destinadas ao campo.  

De acordo com a conceituação que está disposta no Art. 3º da Lei nº 11.326/2006, 

pode ser considerado agricultor familiar aquele que: 
 

I - Não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 

fiscais; II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;III - 

tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida 

pelo Poder Executivo; IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento 

com sua família. 

 

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise de como a 

implementação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

tem contribuído para o desenvolvimento da agricultura de base familiar, no território do Alto 

Oeste Potiguar, mais especificamente na microrregião de Pau dos Ferros-RN. Levando em 

consideração que o nosso projeto tem como temática basilar a reforma agrária, nossas análises 

têm como foco principal o PRONAF “A”, e os assentamentos de reforma agrária são nosso 

público alvo.  

 

Políticas públicas de desenvolvimento do campo no Brasil e a criação do Pronaf 
 

O envolvimento da sociedade civil na busca pela elaboração de políticas públicas que 

beneficiem o desenvolvimento do campo, e dos demais segmentos da sociedade, só vieram a 
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ocorrer a partir do período de redemocratização da política brasileira. Até então essas pessoas 

encontravam-se excluídas e sem voz para reclamarem por seus direitos. Após 1980, com a 

mobilização dos movimentos sociais, a população começa a se inserir no processo de 

elaboração dessas políticas. 
 

A participação popular representou parte fundamental nos discursos e nos 

planos políticos democratizantes nas décadas de 1980 e 1990, lutando pela 

descentralização do poder por meio de políticas que garantissem maior 

autonomia aos governos locais, visto que estes estavam mais próximos da 

realidade e, consequentemente, das necessidades de seus cidadãos. (SILVA; 

LIMA, 2012, p.02). 

 

No âmbito das políticas Públicas direcionadas ao desenvolvimento da agricultura, o 

que se tinha até a década de 1980 eram investimentos voltados processo de modernização da 

agricultura. Tais investimentos beneficiavam os grandes latifundiários do agronegócio, 

enquanto o agricultor familiar encontrava-se totalmente esquecido. Uma vez que a condição 

pauperizada deste, o impedia de acompanhar a “modernização agrícola”, que o Brasil estava 

vivenciando. Diferenciação que se pode considerar a partir da assertiva abaixo. 
 

A modernização agrícola no Brasil ocorreu numa época em que 

internamente se discutia a baixa produção do setor e, em nível internacional, 

a tecnologia agrícola se voltava para o uso de insumos industriais. Era a 

época da “revolução verde”, quando os novos cultivares desenvolvidos nos 

Estados Unidos (soja, trigo, milho) eram transferidos e cultivados com 

relativo sucesso em países tropicais. Por outro lado, havia interesse no 

mercado internacional em que o Brasil contribuísse para a produção de 

grãos. Isso encontrou apoio nas classes empresariais nacionais interessadas 

em ampliar suas oportunidades de investimentos. Esses fatores explicam a 

escolha dos produtos (soja, trigo, milho) e o direcionamento para os grandes 

e médios produtores (Ferreira 1988, apud Fonseca e Silva, 2012, p. 06). 

 

Era necessário espacializar as políticas de apoio as atividades agrícolas. Nesse 

sentido, a constituição de 1988 configurou-se como outro passo importante para a 

descentralização dessas políticas. De acordo com a nova constituição, Art. 187“A política 

agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de 

produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais [...]” (BRASIL, 1988. p. 32).  

É nesse cenário que, em 1995, o Programa de Valorização da Pequena Produção 

Rural (PROVAP) passa por um processo de reformulação e dá origem ao Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), no governo do então Presidente 

Fernando Henrique Cardoso; e, em 1996, é implantado através do Decreto n. 1.946/96. 

Segundo (SILVA; SCHNEIDER, 2009, p. 147) o PRONAF,  
 

[...] em larga medida foi formulado como resposta às pressões do movimento 

sindical rural, realizadas desde o início dos anos 90, nasceu com a finalidade 

de prover crédito agrícola e apoio institucional às categorias de pequenos 

produtores rurais que vinham sendo alijadas das políticas públicas ao longo 

da década de 1980 e encontravam sérias dificuldades para se manter na 

atividade. 

 

De acordo com manual de operacional do PRONAF são quatro os objetivos 

principais que regem o programa: a) ajustar as políticas públicas de acordo com a realidade 

dos agricultores familiares; b) viabilizar a infraestrutura necessária à melhoria do desempenho 
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produtivo dos agricultores familiares; c) elevar o nível de profissionalização dos agricultores 

familiares através do acesso aos novos padrões de tecnologia e de gestão social; d) estimular o 

acesso desses agricultores aos mercados de insumos e produtos. 

A partir de 1999, o PRONAF foi incorporado ao Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) e à sua correspondente direta no ministério, a Secretaria da Agricultura 

familiar (SAF). Esta última é responsável pelas políticas e programas relacionados à 

agricultura familiar. “Além disso, as condições de financiamento do programa sofreram 

alterações referentes aos encargos financeiros e as formas e prazos para pagamento dos 

empréstimos” (SILVA; LIMA, 2012, p,06-07) o que garantiu uma maior participação dos 

agricultores.   

 

O que é Pronaf “A”? 

 

O PRONAF, como já vem sendo discutido ao longo deste trabalho, tem como 

finalidade apoiar o agricultor familiar, para que este se torne capaz de produzir dentro 

contexto socioeconômico no qual está inserido. Para isso, os agricultores foram divididos em 

grupos e se inserem no programa de acordo com sua classificação: A, B, C, A/C, D e E. 

Buscaremos caracterizar o grupo A, uma vez que este é o objeto de análise de nossa pesquisa. 
 

De acordo com o manual operacional do PRONAF, fazem parte do grupo 

A:Agricultores assentados da reforma agrária que, com a extinção do 

Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária (PROCERA), 

passaram a ser atendidos pelo PRONAF. Atualmente, pelas regras do Plano 

de Safra 2003/0411, esses agricultores podem financiar até R$ 2.500,00 para 

custeio da safra e até R$ 13.500,00 para investimentos. No caso de crédito 

de custeio, o prazo para pagamento é de dois anos e as taxas de juros são de 

2% ao ano. Já para o crédito de investimento esses números são de 10 anos 

(5 anos de carência) e 1,15% ao ano, respectivamente. Foi previsto, também, 

um desconto de 46% sobre o valor financiado, desde que o pagamento 

ocorra dentro dos prazos estipulados (SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 

2004, p. 05).  

 

Desse modo, o PRONAF A associa o desenvolvimento da agricultura familiar e a 

inserção dos assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) de 2003/2004, 

por isso os agricultores que residem em assentamentos rurais são prioridade nesse grupo do 

programa. Levando em consideração ainda, a definição sobre o que são assentamentos rurais, 

(BERGAMASCO, 1996, p. 07), “[...] os assentamentos rurais podem ser definidos como a 

criação de novas unidades de produção agrícola, por meio de políticas governamentais 

visando o reordenamento do uso da terra. Enfim, o objetivodo Programa citado e de sua linha 

de crédito “A”, em linhas gerais, é contribuir para que estes possam, através do fomento à 

produção agrícola, superar os problemas até então enfrentados com a concentração fundiária.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS  
 

Para a realização deste trabalho utilizamos como procedimentos metodológicos: 

levantamento e leitura de referências bibliográficas para embasar nossa pesquisa, bem como 

de dados fornecidos pelo Banco do Nordeste e a aplicação de questionários nas visitas de 

campo, realizadas aos assentamentos com maior número de acesso ao crédito do PRONAF 

“A”, no Alto Oeste Potiguar, no ano de 2013. Inicialmente os questionários deveriam ser 

aplicados respectivamente nos municípios de Riacho de Santana, Encanto e Portalegre. No 
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entanto, devido a problemas de ordem técnica, de apoio logístico para o deslocamento, e 

ainda, a certa dificuldade no contato com os sujeitos locais, as comunidades rurais em Riacho 

de Santana não puderam fazer parte deste estudo, no que se refere à aplicação do trabalho 

campo. 

 

Caracterização do recorte de investigação 

 

O território do Alto Oeste Potiguar é composto por 30 municípios, “localiza-se ao 

Sudoeste do Estado e limita-se ao Norte com a Chapada do Apodi, ao Oeste com o Estadodo 

Ceará e ao Sul e Leste com o Estado da Paraíba” (SEPLAN/SEAI/IICA, 2007). Dentre os 

municípios, Pau dos Ferros, possui uma posição de destaque pela influência comercial, 

econômica, educacional e financeira que possui sobre os demais. “Essa delimitação espacial 

foi adotada pelo MDA e pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) por apresentar 

características territoriais que se relacionam interna e externamente” (SEPLAN/SEAI/IICA, 

2007). 

Entretanto, vale salientar também que, por apresentar um longo alcance com relação 

a sua área de influência e por apresentar características semelhantes, em 1989 o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divide o Rio Grande do Norte em microrregiões, 

dentre elas a de Pau dos Ferros.  

 

 
Mapa 1 - Localização da microrregião de Pau dos Ferros 

Elaboração: AQUINO; COSTA, 2015. 

 

  

 A região, portanto, é composta por 17 municípios, recebe esse nome por que o 

município de Pau dos Ferros possui uma área de influência maior. Na verdade, a área de 

influência da microrregião ultrapassa seus limites administrativos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Torna-se inviável analisar se o PRONAF A tem contribuído para o fortalecimento da 

produção de base familiar, e consequentemente para uma melhoria da condição 

socioeconômica daqueles que são beneficiados pelo programa, sem que haja um trabalho de 

campo no qual se possa avaliar como vivem os mesmos em sua condição prática. Desse 

modo, nesse momento do trabalho de pesquisa, nos detemos na análise das entrevistas 

realizadas no campo de pesquisa, tendo os Assentamentos Cantinho, no município de Encanto 

e o Assentamento São Francisco, em Portalegre, como lócus investigativo. Os dois, 

respectivamente, fazem parte dos municípios do Alto Oeste Potiguar que mais acessaram o 

programa no ano de 2013 como mostra o (gráfico 1).    

 

 

 
Gráfico 1 – Municípios que mais acessaram o PRONAF A no ano de 2013 

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil, adaptado pelos autores 2015 
  

A partir da análise dos questionários e das conversas com os moradores dos 

assentamentos delimitados para a pesquisa, procuramos traçar um perfil do agricultor familiar 

que compõem o recorte socioespacial apresentado neste trabalho, bem como os benefícios que 

a implementação do PRONAF A trouxe para os mesmos. 

De início, foi possível constatar que a renda mensal dos assentados é inferior ou 

equivalente a um salário mínimo, com exceção daqueles que recebem aposentadoria. Segundo 

eles, as principais fontes de renda são a agricultura familiar e o Programa Bolsa Família. O 

que nos leva a perceber que é de suma importância um programa que busque o fortalecimento 

da atividade da agricultura, já que ela é necessária para a sobrevivência dos assentados. Nesse 

tocante, vale ressaltar que a produção agrícola é realizada pelos próprios membros da família 

e destinada para o consumo; na verdade, pouco ou quase nada do que é produzido, é 

comercializado.   

O dinheiro adquirido com o PRONAF A, no geral, e de acordo com a maioria dos 

assentados, foi usado para ampliar a produção. E, independentemente da quantidade 

produzida por cada assentado, as atividades mais comuns são: milho, feijão, sorgo e capim 

para alimentar o gado. Este último, que também se configurou como um dos destinos para o 

crédito adquirido. 
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Diante das análises realizadas, não se pode negar que o PRONAF A tem cumprido 

um importante papel, no que diz respeito ao financiamento da produção de base familiar e, 

consequentemente, tem proporcionado uma melhoria nas condições de vida e de trabalho para 

aqueles que foram beneficiados. No entanto, é preciso ressaltar que existem algumas ressalvas 

quanto à aplicabilidade do Programa. 

Infelizmente, ainda é possível perceber, a partir das observações de campo, que as 

políticas públicas de alcance nacional não levam em consideração a realidade daqueles que 

por elas são beneficiados. Diante disso, o que se pôde perceber é que fatores externos ao 

programa acabaram prejudicando a produção das famílias assentadas entrevistadas. Os efeitos 

da seca, tão conhecidos por aqueles que vivem no Nordeste, e mais especificamente no sertão 

semiárido, interferiram de maneira negativa no desempenho produtivo dos pequenos 

agricultores dos assentamentos.  

Para se ter uma ideia, no caso do Assentamento Cantinho, município de Encanto, os 

assentados investiram, parte do que receberam, na construção de um engenho e na produção 

da cana-de-açúcar, atividade que lhes rendia um lucro considerável. No entanto, a seca 

prolongada acabou obrigando os agricultores “desperdiçar” sua produção, alimentando o 

gado.  

Nota-se que existe uma certa contradição por parte dos assentados, quando se fala em 

desenvolvimento. Mesmo que quantitativamente suas produções tenham aumentado, o que se 

percebe é que o crescimento econômico por si só não é suficiente; tornando-se necessário que 

este esteja aliado ao desenvolvimento social e político. Ou seja, acessar o crédito não se 

configura como uma dificuldade para os moradores. Mas, quanto ao pagamento da dívida ao 

agente credor (Banco do Nordeste), alguns alegaram não ter condições de saldar o pagamento, 

chegando a ficar endividados. Tal fato nos leva a refletir que, além do acesso ao crédito, são 

necessárias a adoção de medidas que contribuam para que esses agricultores possam utilizá-lo 

de maneira sábia – o que põe em xeque a urgência de renovação ou redefinição da prática de 

assistência técnica, que, de um modo geral, é deficitária, tanto em termos de quantidade de 

visitas (acompanhamento), bem como na sua frequência. Sendo que a mesma se realiza de 

modo esporádico e sem a continuidade necessária ao acompanhamento da aplicação dos 

recursos e no tocante ao aspecto agronômico e socioprodutivo, dos projetos de investimento 

relativos à produção agrícola. 

Falar em desenvolvimento do campo torna-se algo complexo, quando fazemos parte 

de um País que ainda apregoa a concentração fundiária e trata a terra como um negócio. O 

PRONAF A, em tese, é a linha de atuação destinada aos assentamentos rurais, tendo como 

objetivo romper com essa estrutura desigual, para promover o desenvolvimento sustentável 

daqueles que foram beneficiados com a Reforma Agrária. Porém, pagar pelo acesso a terra1, 

ou seja, a “reforma agrária” e pelo investimento na produção agrícola tem tornado difícil a 

situação dos assentados. O que presenciamos é que apenas “[...] transfere a questão agrária do 

espaço das negociações políticas para o espaço do negócio político-econômico; ocupa o 

território do assentamento produzindo a ideia de empreendimento (FERNANDES, 2004, p. 

19)”. 

Enfim, os sujeitos sociais têm a terra e os recursos para investir em sua produção, 

porém, o lucro obtido não é suficiente para pagar as prestações da terra e do PRONAF. O que 

acarreta também não acumularem nenhum recurso para a continuidade nos investimentos com 

                                                           
1 Os assentamentos de reforma agrária estudados fazem parte do Programa Nacional de Crédito Fundiário, 

mantido pelo MDA, sob a responsabilidade direta da Secretaria de Reordenamento Agrário (SRA). Esta 

perspectiva de política de reforma agrária é tida por pesquisadores e movimentos sociais como “reforma agrária 

de mercado”, assim como assinala Moreira da Silva (2013). 
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a produção.Sendo assim, não podemos considerar que os agricultores possuem autonomia 

para produzir, já que a maioria deles acaba endividada e, na prática, desvalorizada.    

 

CONCLUSÃO  

 

Por fim, podemos considerar que, falar em políticas públicas direcionadas ao campo, 

ainda envolve desafios e a afirmação de conflitos de interesses. De um lado, temos uma 

agricultura patronal, que foi historicamente privilegiada com obtenção de recursos, e de outro 

a agricultura familiar, que apesar de possuir grande importância para o desenvolvimento 

agrário do País precisa ser reconhecida de fato na valorização de sua contribuição salutar.  

A participação popular no campo das políticas ainda é algo recente. E é após a 

década de 1980, com a integração dos movimentos sociais, como o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT), por exemplo, 

que demonstram que a sociedade começa a se inserir e interferir no processo de elaboração 

dessas políticas. E, como base neste cenário, que é criado o PRONAF, no ano de 1995, como 

uma resposta aos anseios dos agricultores familiar.   

Com a realização deste trabalho verificamos que o PRONAF tem cumprido um papel 

relativamente importante para o segmento da agricultura familiar, no que consiste à razoável 

disponibilização de crédito. No entanto, mesmo tendo contribuído para uma melhor 

distribuição dos recursos destinados a agricultura, o Programa ainda apresenta algumas 

questões a serem consideradas, no que se refere às diferenças regionais, uma vez que este tem 

alcance nacional.  

Por fim, é importante frisar que desenvolvimento não se limita a distribuição de 

recursos. Torna-se necessário que haja condições básicas para que o agricultor familiar possa 

investir de maneira sábia e torne-se autônomo. Para tanto, o Estado ainda possui papel 

preponderante na formulação, aplicação e acompanhamento das políticas públicas no espaço 

agrário nacional. 
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VIABILIDADES E PERSPECTIVAS DO FOLCLORE MOSSOROENSE COM 

FINS DE REVIVER A ESSÊNCIA DA TRADIÇÃO: UM ESTUDO NAS 

ESCOLAS REPRESENTATIVAS (PÚBLICA E PRIVADA) DE ENSINO 

FUNDAMENTAL EM MOSSORÓ/RN. 
 

Autoria:  
Edinal Salustiano da Silva - Discente do 4º Período de Turismo da UERN  

Ana Paula Candido de Oliveira - Discente do 8º Período de Turismo da UERN  

Prof. Me. José Orlando Costa Nunes – Docente Depto. Administração da UERN 

                 

Resumo: Esta pesquisa tem como principal enfoque de trabalho colher informações 

teórica e de campo para poder valorizar a cultura popular do Rio Grande do Norte e 

promover o resgate e a disseminação de seu folclore, de forma a poder obter um maior 

reconhecimento desta cultura junto ao povo local e aos que trabalham com a cultura 

brasileira. O foco principal desta pesquisa é possibilitar aos alunos do ensino 

fundamental da cidade de Mossoró/RN, a integração com o seu passado, fazendo-as 

vivenciarem a sua realidade cultural e ainda desenvolver nelas a capacidade de 

apreciação e valorização de sua própria cultura. Para contextualizar em ação integra, 

procurou-se eleger alguns pontos considerados importantes para a reflexão de caráter 

metodológico. Nessa abordagem, limitou-se a perceber no folclore a capacidade de 

preservar a forma da identidade local, pois se entende que é no ato da demonstração das 

apresentações folclóricas que a população revive sua historia e eleva seu senso critico – 

reflexivo. A metodologia a ser trabalhada nesta pesquisa é exploratória - descritiva, 

qualitativa e aplicada a cidade de Mossoró/RN. A população e a amostra da pesquisa foi 

definida no momento in loco, sendo que o  quantitativo da amostra foi estabelecido pelo 

total dos alunos presentes nas duas escolas no momento da pesquisa que serviram de 

base de pesquisa com um total de (38 alunos do ensino fundamental) na amostra. Os 

resultados viabilizarão os objetivos da pesquisa pretendida e puderam concluir que para 

preservar a tradição é necessário trabalhar educação do folclore e inter-cultural nas 

escolas e que também os professores devem terem profundo conhecimento do tema para 

poder trabalhar com maior satisfação e sucesso.  

 

Palavras Chaves: Educação Inter-Cultural; Folclore; Cultura; Identidade.   
 

 

1. Introdução 

 
            O folclore no Brasil é bastante rico e atualmente ganhou grande relevância em 

termos de estudo e aplicação, por fomentar uma das áreas que atualmente mais se 

desenvolve no país, que é o turismo. Neste sentido. Oliveira (2005, p.85) enfatiza que “a 

atração cultural passa a ser a única motivação para visitar um país”.     

           Segundo Laraia (1986) é através do folclore que o homem expressa as suas 

fantasias, os seus medos, os melhores e piores desejos, de justiça e de vingança, sendo 

que as às vezes ele a utiliza apenas como forma de escapar àquilo que ele não consegue 

explicar. Na apresentação do folclore brasileiro, ficou implícito uns pontos específicos 

que conseguem desenvolver a idéia que é essencial para entender a essência do folclore 
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brasileiro, que vem de um povo pobre, sofrido que através de suas danças e roupas 

ornamentadas, demonstram sua maior característica que é a felicidade. 

           Folclore e cultura estão inter-relacionados e segundo Cascudo (2006, p.29):       

“o folclore é uma criação única de cada civilização, sua movimentação vem do 

pensamento e da ação do povo, essa atuação se dar pelo seu habitat a qual foi renegada 

pela classe erudita por status de condições econômicas”.   

            A cultura é a história coletiva que pode-se estudar e reconstruir as experiências e 

as manifestações dos grupos ou das sociedades. A partir dessa concepção é possível 

informar que a cultura necessita de material e símbolos. Podendo, dizer que o símbolo é 

a cultura.   

            Já Mello (1987, p. 49) enfatizando a cultura diz que “não podemos esquecer que 

a cultura de hoje, transmitida aos indivíduos, representa uma conquista e um acúmulo 

de experiências humanas de centenas de séculos”. A cultura constantemente adapta-se 

ao novo. Transforma-se, pois o indivíduo está sempre se interagindo com as modernas 

sociedades industrializadas até porque a sociedade progride.  

            Esse dinamismo é essencial a cada geração. Daí se tem a base que a cultura 

muda. Essas mudanças podem ser pequenas ou grandes. Há mudanças bruscas como as 

provocadas por revoluções contemporâneas. Esse processo pode sofrer variações, em 

alguns casos podem ser muito acelerado e em outras, muito lento, e às vezes retrocede 

ou param no tempo. 

            A educação intercultural focada no folclore pode ser um caminho para a 

preservação e conservação de uma riqueza específica de cada região em um país para 

formatar uma tradição única denominada brasileira, tendo, por exemplo, o país o Brasil, 

que é o que no momento interessa.  

           O fato de não se trabalhar o folclore nas escolas torna esse tipo de cultura 

desconhecido para a maioria das pessoas que perdem com o seu conhecimento e 

conseqüentemente com a sua valorização seja ela nos mais diversos âmbitos e esferas da 

sociedade.  

          Outro fato problemático é quando ele não é visualizado como importante e acaba 

ocasionando um esquecimento fazendo com que este tipo de cultura se perca no tempo e 

no espaço, o que pode vir a se tornar grave já que a comunidade pode ficar sem uma 

identidade especifica para a valorização. 
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         Tal fato pode também impossibilitar um trabalho de desenvolvimento no turismo, 

por exemplo, que pode ocasionar visitas para conhecer e compartilhar com esse tipo de 

cultura. Dessa forma a localidade perde no desenvolvimento econômico e social.   

          Assim diante da problemática acima apresentada, faz-se a seguinte pergunta de 

pesquisa: Qual a impressão dos alunos das escolas representativas de ensino 

fundamental (Pública e Privadas) na valorização do folclore mossoroense?          .   

           A idéia é fazer com que essa nova geração tenha oportunidade de conhecer e 

reviver as manifestações culturais, existentes na sua própria terra e estas muitas vezes 

em risco de extinção. Assim, os moradores podem se identificar e criar um laço pessoal 

para que a cultura continue sendo repassada entre as gerações. A questão prioritária é 

definir em que nível está a educação patrimonial da população nordestina, com base nos 

dados colhidos na cidade de Mossoró/RN. 

           Assim com o intuito de obter uma resposta para a problemática levantada, a 

presente pesquisa contará com o seguinte objetivo geral: Conhecer informações chaves 

para consolidar o trabalho de resgate da cultura popular brasileira, priorizando o caso 

específico da cidade de Mossoró/RN como base para atuação, para assim poder ampliar 

a oportunidade de acesso a este tipo de conhecimento junto ao publico estudantil do 

ensino fundamental. E como objetivos específicos: 01) Identificar as problemáticas do 

tema em Mossoró para poder  desenvolver um trabalho de estimulo à população (nova 

geração) a reflexão sobre sua cultura; 02) Conhecer os diferenciais das escolas públicas 

e privadas em relação a valorização do folclore mossoroense.   

           Para estudar esses aspectos voltados as realidades atuais, devem-se levar em 

questão, que a cultura popular sofre alterações ao longo dos tempos, e que ela também 

contempla os aspectos econômicos, administrativos, educativos e sociais, conforme 

Dias (2003, p.173) estabelece: “ As diversas faces da cultura exercem grande influência 

sobre o bem-estar econômico e social de uma região. A cultura e as diversas atividades 

correlatas constituem um fonte direta e indireta de geração de novos postos de 

trabalhos”. 

           Juntar tais vertentes (Passado-Presente) implica em novas formas de ação na 

gestão de valores, exigindo articulações interdisciplinares. Assim, nesta pesquisa, busca-

se compreender a participação da população não só como inovador, mas como 

possuidor de uma tradição, de um contexto que lhe garante bases para seus objetivos, 

produções e trabalho, ou seja, do imaginário, do simbólico para as formas de 

sobrevivências. 
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           Contudo, para não deixar morrer a cultura popular, pressupõe-se que o folclore 

trata-se de um processo permanente de trabalho educacional, centrado no patrimônio 

cultural como fonte primaria de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. 

Esta pesquisa justifica-se principalmente porque ajudará a consolidar ainda mais a 

cultura popular da cidade de Mossoró/RN. 

            Assim esta pesquisa defende o argumento de que se trabalhar desde cedo à 

valorização do folclore nas escolas, esta cultura passará então a ser mais valorizada e 

disseminada na própria comunidade ao longo das gerações.    

 

2.  Folclore e Educação: Concepções Teóricas de Entendimento   

 
  Folclore é uma criação única de cada civilização, sua movimentação vem do 

pensamento e da ação do povo, essa atuação se dá pelo seu habitat a qual foi renegada 

pela classe erudita por status de condições econômico. Assim, como a sociedade rural 

insere-se seu meio cultural transmitindo seu conhecimento de pai para filho, ou seja, de 

geração para geração, e sofrendo alteração genealógica.  

             Inclui-se também como tradição e fatos folclóricos as estórias, os contos, os 

mitos, as lendas, as mágicas religiosas e as superstições.  

  Brandão (1982) em seu conhecimento e estudo folclorista, admite que os povos 

possuam dois tipos de manifestação culturais: “o oficial, regular, ensinado pelo colégio 

dos sacerdotes ou direção do rei e o não oficial, tradicional, oral, anônimo, independente 

do ensino sistemático e veio trazido nas vozes das mães, nos contos de caça e pesca, na 

fabricação de pequeninas armas, brinquedos e assombros”.  

              Também se compreender por essa mente que o fato folclórico abrange a cultura 

material e não somente a espiritual (cultura imaterial), por tem um conhecimento vasto 

na tradição oral (CASCUDO 2006).  

               A cultura popular – o autor usa este termo como sinônimo de fato folclórico ou 

de folclore – tornada normativa pela tradição, compreende técnicas e processos 

utilitários que se valorizam numa amplidão emocional, além do ângulo do 

funcionamento racional.  

              A mentalidade, móbil e plástica, torna tradicionais os dados recentes, 

integrando-os na mecânica assimiladora do fato coletivo, como a imóvel enseada dá a 

ilusão da permanência estática, embora renovada na dinâmica das águas vivas.  
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              O folclore inclui nos objetos e fórmulas populares uma quarta dimensão, 

sensível ao seu ambiente. Não apenas conserva, defende e mantém os padrões 

imperturbáveis e ação, mas remodela, refaz ou abandona elementos que se esvaziaram 

de motivos ou finalidades indissociáveis a determinadas sequências ou presença grupal. 

 Com tal, referência que foi feita, o folclore não é visto como parte da vida de 

todos em uma sociedade. Há certo equívoco em aceitá-lo, pois, para alguns da classe 

erudita considera como um atraso. A idéia que se passa, é que, o folclore é algo do 

passado, mas que se transformam ao passar da geração que vai conservando o costume 

de seu povo, as tradições e toda literatura oral.  

 O folclore sofreu muitas alterações à passa do tempo e muitas discussões 

começando pela palavra folclore. A palavra folclore, introduzida nas ciências sociais 

através da carta de William John Thoms publicada em 22 de Agosto de 1846, na revista 

de Londres “The Atheneum” que foi expresso pela primeira, para nomear as 

antiguidades populares. Para tanto, faz-se necessária a identificação do significado da 

palavra folclore, que tem sua origem na língua inglesa: “folk” = povo e “lore” = 

conhecimento.  

           O mestre Cascudo (2006) em sua análise e expressa-se a respeito do assusto 

enfatiza: O LORE do FOLK é o conjunto de todas as regras, usos, costumes, 

predileções, mentalidade, o FOLK WAYS, estratificando-se em sensibilidade, no 

processo de ver assimilar compreender e produzir.  

 Esse termo passou a ser utilizado deste então para defini às tradições, 

superstições e costumes do povo das classes baixas (popular). De início, o termo passa a 

designar toda produção e manifestação cultural nessas classes, dando o folclore o status 

de uma aparência superficial e imprecisa de uma história não escrita de uma sociedade. 

 No entanto sempre a dificuldade em diferenciar o que é folclore, do que seja 

cultura de massa e cultura popular, com isso é indispensável deixar de lado a 

característica do fato folclórico.   

 Já se viu que a oralidade é um marco importante para o folclore. A tradição, 

nesse caso, é entendida como um testemunho transmitido verbalmente de uma geração à 

outra. Cascudo (1967, p.09) deixa sua concepção a respeito: “Todos os países do 

mundo, raças, grupos humanos, famílias, classes profissionais, possuem um patrimônio 

de tradições que se transmite oralmente e é defendido e conservado pelo costume. Esse 

patrimônio é milenar e contemporâneo. Cresce com os conhecimentos diários desde que 
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se integrem nos hábitos grupais, domésticos ou nacionais. Esse patrimônio é o 

FOLCLORE.”  

 Os docentes da educação secundários que trabalharão com disciplina de cultura 

deverão compreender que há outras civilizações que têm a concepção da palavra falada 

e escrita uma acepção diferente em seus valores culturas. Não se trate de oposição entre 

a língua falada e escrita, pois a tradição escrita, embora seja imóvel, perde para a 

literatura oral com seu encanto e força de transmitir a sabedoria de seu povo.  

 Mello (1987, p. 483) fez a seguinte observação do professor Veríssimo de Melo 

sobre a literatura oral: Dessa forma, é preciso uma reflexão na formação dos professores 

de ensino médio, pois o folclore suscitar dúvidas quanto sua prática no contexto escolar. 

Visto que há a falta de conhecimento por parte dos docentes sobre a especificidade do 

tema.  

        

3. Metodologia 

 

         A metodologia aplicada foi inicialmente à base de questionário sócio-cultural e 

observação no contato direto com a escola, alunos e direção. Primeiramente buscou-se 

identificar o nível de conhecimento da cultura popular e o convívio com a mesma que 

os alunos tiverem até então como prioridade inicial, na escola e na vida. Com base 

nesses dados foi reformulado um projeto de intervenção com fins de trabalhar a 

reeducação e a valorização. Usando a questão da interpretação da cultura e do folclore 

como bem que deve ser repassado para as futuras gerações, para que os estudantes 

entendam o valor das danças, cantigas, versos, vestimentas entre outros. 

         Posteriormente foram escolhidas as escolas que foram vinculadas ao projeto, uma 

pública e outra privada do ensino fundamental visando ser melhor identificado o perfil 

das novas gerações: qual seja o conhecimento e  interesse que eles tinham pelo assunto.  

         Após dados levantados das escolas selecionadas, foram montadas oficinas a partir 

da idealização do projeto de extensão-intervenção composto de explanação oral sobre o 

folclore do tipo palestra a nível geral (Brasil e Rio Grande do Norte) e específico 

(Mossoró) e da explanação teórica temando sobre cultura popular e educação 

intercultural. 

         A pesquisa foi definida como analítica e quanti-qualitativa, pois utilizou-se 

também a técnica de observação participante com os alunos da escola  e de um 

questionário a ser respondido pelos mesmos com questões abertas e fechadas, sendo um 
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total de (21) para alunos da escola pública e de (15) para alunos da escola privada, 

contabilizando um total de (36) alunos para a amostra.     

 O tratamento de dados visou priorizar a análise dos conteúdos que viabilizou a 

técnica de coleta de dados para a pesquisa que tem como estrutura básica o método 

qualitativo e a tabulação de percentuais de freqüência das questões fechadas contidas no 

questionário.   

 

4.  Apresentações dos resultados 

 

 Esta pesquisa abordou como a educação da cultura popular (Folclore) esta 

presente no cotidiano dos alunos do ensino fundamental das escolas pública e privada 

na cidade de Mossoró/RN. As crianças foram os principais alvos dessa pesquisa, 

direcionando a um grupo de 17 alunos de escolas privadas e 21 de escola pública.             

 Foram utilizados na presente pesquisa apresentação com slide com as 

concepções do folclore e os seus conceitos completando com um questionário semi- 

estruturado, contendo 15 questões que buscavam  identificar o nível de conhecimento e 

consciência da importância do folclore e da cultura, tanto como meio social como 

global, procurando endente sua formação e o seu comprometimento com o saber 

adquirido de sua geração anterior e de um modo geral como as pessoas  estão levando 

adiante as manifestações de seus antepassados.  

 Ao verificar o nível de conhecimento dos alunos em relação ao patrimônio 

imaterial da cultura popular brasileira, é possível perceber que a grande maioria tem 

certo entendimento, podendo vê-se que 94,14% (16 alunos) da escola privada entendem 

o folclore como uma tradição com seus costumes, lendas, mitos e personagens, Já 

90,47% (18 alunos) da escola pública também entendem da mesma forma.  

 Com relação à desigualdade e discriminação cultural em sala de aula, os 

inquiridos entre as escolas privada e pública em sua maioria colocam que é um ponto de 

reflexão para todos, o que pode ser identificado em virtude do preparo dos professores  

para tal manifestação social. 

              Tal pensamento corrobora com o que Keesing (1972) diz: "Professores e 

coordenadores pedagógicos precisam reconhecer os alunos como participantes da 

cultura, que têm muito a contribuir para a construção da aprendizagem". 
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              Quando indagados sobre a questão da desigualdade e da descriminação cultural 

eles da escola privada apontaram os seguintes pontos conforme mostra o quadro 01 a 

seguir: 

 
ESCOLA PRIVADA 

Opções Quantidade % 

Pontos para reflexão para 

todos os alunos. 
15 88,2 

Pontos para reflexão para os 

alunos discriminados. 
0 0 

Instrumentos pedagógicos 

para a conscientização dos 

alunos quanto à luta contra 

todas as formas de injustiça 

social. 

 

 

2 

 
 

11,7 

Quadro 01: Desigualdade e Descriminação cultural para escolas privadas 

Fonte: Dados de Pesquisa (2015) 

                   
 De acordo com o quadro, pode -se concluir que a grande maioria dos alunos da 

escola privada possuem consciência de que deve se apresentados na escola palestras 

orientadoras sobre o combate a desigualdade e descriminação cultural, palestras que os 

levem a refletir. E apenas uma pequena percentagem 11,7 % prioriza que os professores 

devem utilizar instrumentos pedagógicos que vai além da questão cultural.   

  Já os alunos da escola pública mostraram um resultado divergente conforme 

mostra o quadro 02 apresentado a seguir:    

 

Quadro 02: Desigualdade e Descriminação cultural para escolas públicas 

Fonte: dados de Pesquisa (2015) 

  
 De acordo com o quadro acima apresentado, pode-se concluir que na escola 

pública os alunos também priorizam o combate a descriminação a cultura como 

prioridade, embora o percentual 52,38% seja bem menor do que o da escola privada. No 

ESCOLA PÚBLICA 

Opções Quantidade % 

Pontos para reflexão para 

todos os alunos. 

11 52,38 

Pontos para reflexão para os 

alunos discriminados. 

2 9,52 

Instrumentos pedagógicos 

para a conscientização dos 

alunos quanto à luta contra 

todas as formas de injustiça 

social. 

 

 

8 

 

 

38,0 
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entanto em relação a apresentar para reflexão outros temas além da questão cultural, 

eles também estabeleceram um percentual bem maior 38 % do que a escola privada.  

 Foi analisada também a questão em que indagava se os alunos exercem 

atividades culturais em sua cidade, a maior parte dos alunos, 70,5% respondeu que não, 

e 29,4% que sim, sendo que estes executavam atividades teatrais, esses dados foram 

coletados da escola privada.  Porém, foram os alunos da escola pública que com 90,47% 

responderam que sim, e 9,53% que não, em tais atividades envolvendo teatros de ruas, 

quadrilhas improvisadas, feiras culturais e gincanas.  

           Estes dados foram confirmados pelas gestoras das instituições escolares que 

informaram que a única atividade que junta todos os alunos e professores seria as 

apresentações teatrais, pois se trabalham com coletividade. Uma outra diretora informou 

que é de suma importância que todos os alunos provoquem sua criatividade e que a 

escola não seja um local de obrigação de apenas estudar todas as disciplinas,  sem 

deixar que eles produzam suas manifestações e saber o que move sua sociedade. Então a 

escola deve ficar com os portões abertos para que a cultura se transborde em todos os 

alunos. 

 Quanto ao cotidiano fora da sala de aula e o interesse pelo o folclore, indagou-se 

se os alunos teriam alguma curiosidade sobre a mesma, os resultados apontaram que os 

alunos de escola privada 88,2% tinham interesse em adquirir mais conhecimento sobre a 

cultura de seu povo e por curiosidade dos grupos que o rodeiam. Já em relação aos 

alunos da à escola pública, 76,19% apontaram que eles participam em atividades tanto 

em casa como nas ruas. Estes dados são intrigantes e ao mesmo tempo positivos, pode-

se perceber que a minoria não se envolve afetivamente com o flclore. 

 Quanto às disciplinas que abordam as questões da cultura; cultura popular e 

folclore, os inquiridos colocam que existem disciplinas que podem abordar a temática 

com facilidades. Estas disciplinas foram descritas como a de História, Geografia, 

Educação Física e Arte. A mesma regra vale para a maioria dos conteúdos ensinados em 

sala de aula sejam, elas na Língua Portuguesa, Inglesa, religião, cultura dentre outras.  

 Com relação ao trabalho com o tema folclore na cidade de Mossoró, os 

inquiridos em sua maioria colocaram que a cidade não tem atividade ou algum tipo de 

manifestação folclórica, o que pode ser identificado em virtude do despreparo dos 

professores ou da própria gestão da cidade que não está sabendo trabalhar com o 

folclore na sala de aula ou não estão sabendo transmitir sua cultura para a própria 

sociedade, visando a força de chamar ou provocar a manifestação em coletividade da 
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própria população, pois como foi mencionado o folclore é a manifestação coletiva da 

população e com os dados levantados demonstrou que em Mossoró, ainda existe um 

despreparo, o que deixa um desafio para os gestores, conforme mostra o gráfico 

apresentado a seguir.  

 

Gráfico 01: Conhecimento sobre o folclore em Mossoró/RN  

Fonte: Dados de pesquisa (2015) 

Esse fato é comprovado ao verificar que os alunos da escola particular têm 

menos contato com a cultura popular em relação aos alunos da escola pública. Bem se 

sabe que a cultura popular tende a se manifestar nas classes mais baixa, mais isso não 

significa que os alunos da escola privada não tenham tal manifestação popular, embora 

ela mostre que ainda é muito incipiente.  

 

5. Conclusões e Recomendações 

De acordo com o objetivo da pesquisa que foi responder a seguinte questão: 

Qual a impressão dos alunos das escolas representativas de ensino fundamental (Pública 

e Privada) na valorização do folclore mossoroense?. Considerando a necessidade da 

instalação de um clima de renovação nos meios de transmitirem a cultura de sua própria 

geração e como visualizar como os alunos estão lidando com o ensino que os pedagogos 

estão transferindo este tipo de conhecimento, que está associado a atitudes educacionais. 

O espaço educativo é um poderoso instrumento para discussão cultural de sua cidade 

numa questão coletiva. 
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Dessa forma, faz-se urgente a necessidade de pedagogos especializados para 

discorrer sobre o tema, com capacidade de contribuir para a inserção do enrequecimento 

de sua própria manifestação cultural. 

Sabe-se que essa transformação é lenta, mas deve ser construída e trabalhada 

continuamente. A desistência e o desestímulo profissional dos pedagogos podem colocar 

em mente que os alunos de hoje não é a salvação de cultura que foi transmitida de 

geração para geração de um povo atrás e que deve ser passada adiante, pois essa cultura 

é a memória e a identidade da cidade e de um povo. 

Apesar disso, ainda existe uma falta de planejamento evidenciada pelos 

professores, que não se preocupam em adotar essa prática, pois não consideram 

importante o bastante. Sabe-se que o planejamento de como lidar com tais disciplinas é 

uma base de preparo dos professores que podem acarretar conseqüências positivas para 

os alunos saberem lidar com várias culturas e de saber transmitir ou provocar sua 

própria manifestação cultural.  

Ao analisar os alunos das escolas, constatou-se que eles têm consciência da 

importância de sua cultura popular (folclore) como meio de educação em sala de aula. 

Mas infelizmente, inúmeros alunos não têm essa mentalidade de preocupação com a 

cultura. 

É importante ressaltar que a escola precisa ouvir e respeitar as diferenças de 

todos os alunos, pois cada um possui um meio de transmitir essa manifestação que 

aborda dentro de si, então a escola precisa ouvir e respeitar as diferenças. Os pedagogos 

podem perceber o enriquecimento que há em trabalhar a construção da cidadania 

utilizando-se a cultura popular em sala de aula. 

Dessa forma, a cultura imaterial se faz necessário no cotidiano desses jovens, 

pois são elas que fazem os alunos demonstrar suas criatividades, manter o interesse na 

memória da cidade. Para isso, é necessária uma mobilização em especial das escolas e 

dos professores para aplicar a educação intercultural como disciplina para servir de 

meio de educação em sala de aula. Eis mais uma motivo para se lutar por uma educação 

de qualidade e não deixar tal cultura na linha do tempo, por causa de uma inserção dos 

pedagogos em educação, sem consciência prática da cultura e do folclore de seu próprio 

povo. 
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A IDEALIZAÇÃO AMOROSA EM “ASSOBIO NA NOITE” 
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RESUMO  

Através deste trabalho buscamos analisar o conto “Assobio na noite” publicado no livro 

O belo adormecido (2004) da escritora contemporânea portuguesa Lídia Jorge, proposto 

pelo projeto A recorrência do mito do amor na literatura portuguesa: um estudo do 

conto de Lídia Jorge, orientado pela professora Dra. Maria Aparecida da Costa. Nosso 

objetivo consiste em investigar como o mito do amor tem se configurado na literatura 

portuguesa contemporânea. Para tanto, nos embasamos teoricamente à luz das 

concepções de Gotlib (2006); Cortázar (1974), o qual tenta definir e delimitar as 

características do conto; Peter Petrov (2009), discutindo os principais aspectos presentes 

nos contos de Jorge, entre outros. Sobre a literatura portuguesa contemporânea nos 

embasamos nos postulados de Miguel Real (2001); e sobre o mito do amor, Platão (2003), 

Ovídio (2006) Stendhal (2007), Costa (2014), Roland Barthes (2007), Julia Kristeva 

(1988), entre outros.  

 

Palavras-Chave: Conto Português. Contemporaneidade. Lídia Jorge. 

 

INTRODUÇÃO 

O amor é um dos temas recorrentes desde o início da humanidade. Sempre alguém 

tentou definir, delimitar e caracterizar esse sentimento. Um dos primeiros a fazer isso foi 

Platão em O banquete (2004), nesse livro ele mostra o amor como o sentimento que está 

acima de todas as coisas. Outra estudiosa desse tema é a contemporânea Júlia Kristeva, 

no livro Histórias de Amor, para ela “O risco de um discurso de amor, de um discurso 

amoroso, provém sem dúvida principalmente da incerteza de seu objeto. Na verdade, do 

que se está falando?” (1988, p. 23), e é dessas incessáveis discussões que a partir do 

projeto, A recorrência do mito do amor na literatura portuguesa: um estudo do conto 

de Lídia Jorge, buscamos analisar e debater a configuração amorosa no conto “Assobio 

na noite”, da escritora portuguesa Lídia Jorge que aborda os mais variados temas em suas 

obras, partindo tanto de conflitos existenciais quanto de conflitos sociais (c. f. REAL, 

2001). O conto “Assobio na noite” pode ser observado sob o prisma do conflito 

existencial, perceptível na personagem central do conto.  

 

O CONTO E SUAS PARTICULARIDADES 

O conto é um gênero literário, geralmente, lembrado pelo seu tamanho e por algum 

efeito de causa imediata. Diferente do romance, o conto é uma narrativa curta, produz um 

efeito único e rapidamente evidenciado pelo leitor, esse efeito produz o “clímax”, 
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conforme apontou Nádia Gotlib (2006). O escritor Júlio Cortázar apresenta metáforas, e 

através delas tenta definir o que seria o conto. Faz comparação dele com o romance, e 

para melhor distinguir os dois Cortázar aponta que se entre esses dois gêneros existisse 

uma luta de boxe “o romance ganha sempre por pontos, enquanto que o conto deve ganhar 

por knock-out” (CORTÁZAR, 1947, p. 152). Percebemos então que o conto é uma 

narrativa mais condensada, por isso o leitor consegue chegar em seu clímax mais rápido, 

já o romance levaria mais tempo para que o leitor pudesse perceber o seu ápice, é por isso 

que o escritor faz outra comparação entre o conto e a fotografia, afirmando que ambos 

captam um determinado momento específico, como em um flash. 

O tema do amor transita em suas mais diversas configurações na literatura, seja pelo 

ilusório desejo de realização amorosa; seja pela não realização acarretada pelos 

desencontros ou pela sua “eternização” através da morte. Júlia Kristeva no livro Histórias 

de amor trata da relação entre amor e morte ao afirmar que “o amor é não somente o 

avesso da morte, mas apoia-se na morte” (1988, p. 362), e é assim que supostamente se 

eterniza o amor na literatura, através da morte, como bem já mostrou Shakespeare em 

Romeu e Julieta. 

Na contemporaneidade o amor se dá por relações não duradoras, como afirma 

Baumam no livro Amor líquido (2004). Essas relações são o reflexo da sociedade 

fragmentada da qual o sujeito faz parte, por isso são líquidas, não se sustentam dentro do 

atual cenário. No contexto contemporâneo existe um sujeito vazio que para se auto 

sustentar chega a criar algo para preencher essa falta. Para Kristeva: “Nós gostaríamos 

pois do que não temos: o objeto (de amor) é o objeto que falta. Mas que objeto é esse? – 

É a beleza, ou antes, o poder de criar segundo a beleza” (1988, p. 95). Desse modo, 

observamos no conto de Lídia Jorge, “Assobio na noite”, a criação desse objeto que falta 

para que a personagem principal, Reinaldo Mateus, consiga suportar a própria vida 

monótona e solitária que tem os conflitos de um casamento desgastado como a principal 

causa. 

 

O AMOR COMO ESCAPE 

“Assobio na noite” é um conto inserido no livro O belo adormecido (2004) da 

escritora Lídia Jorge, assim como os demais contos de Jorge, o conto em foco tem uma 

linguagem extremamente obscura. A escritora apresenta um narrador onisciente: 

“Encontrava-se deitado ao lado da sua mulher, separado do exterior apenas por esses 

tecidos finos” (2004, p. 129), para contar a ilusória aventura amorosa do professor 
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Reinaldo Mateus, um homem solitário, típico do cenário contemporâneo. Conforme 

apontou Costa (2014) o “personagem solitário e que vive em tensão com o mundo hostil, 

vem ilustrar de certa maneira o herói do romance contemporâneo” (2014 p. 31), esse 

personagem não estaria apenas no romance, mas também nos contos contemporâneos, 

como pode-se perceber no conto que estamos analisando. 

O hotel de nome sugestivo “Amplexor”, que significa abraço, e que tinha forma de 

ferradura hospedava os protagonistas de um casamento desgastado: Reinaldo Mateus e 

sua esposa. O professor e pesquisador de Arte protagoniza ainda um romance que não 

chega de fato a acontecer, pois ao pensar ter encontrado uma antiga aluna, Miriam, 

Reinaldo Mateus começa a nutrir sentimentos amorosos por essa mulher que também está 

hospedada no hotel e também está casada. Como apontou Stendhal, o que realmente 

importa na “paixão do amor é o primeiro passo, é a extravagância da mudança que 

acontece na cabeça de um homem” (2007, p. 30), pensando nos casamentos como uma 

instituição socialmente falida, um novo amor, ou mesmo a ideia dele, poderia causar 

mudanças para Reinaldo que, possivelmente, buscava um escape de uma vida monótona. 

Assim ele a idealiza em uma mulher, que ele pensa ser sua antiga aluna, um amor, talvez 

para que ele próprio possa sobreviver.  

O início da narrativa desenvolve-se a partir de um constante sonho do professor, no 

qual “ele abria cortinas e ficava olhando para uma mulher virgem, ao mesmo tempo 

acordada e dormindo” (JORGE, 2004, p. 131) e ainda fazia parte do sonho uma faca onde 

estava gravada a frase “Onde não há esperança, não há medo” (JORGE, p. 130), faca essa 

identificada em uma obra do pintor italiano Caravaggio. Associando esse lema a 

monótona vida do professor, pode-se perceber que seriam esses os elementos que lhe 

faltavam. Pensando ainda que o amor pode ser visto tanto como algo que traz novidade e 

com isso a esperança, nesse sentido, o desconhecido também causa medo. Dessa forma, 

a frase seria então a interpretação do que faltava na vida de Reinaldo Mateus antes de 

encontrar Miriam, uma vez que ao descobri-la ele “desejava ter medo para poder ter 

esperança [...] ele queria caminhar suave pela vida, com um leve tremor de medo, 

conduzindo-lhe o coração” (JORGE, 2004, p. 131). 

A mulher virgem que era recorrente em seu sonho pode ser associada a imagem da 

Virgem Maria que, como Júlia Kristeva pontua alguns “Aspectos fundamentais do amor 

ocidental convergem enfim para Maria” (1988, p. 279), como sendo a mulher ideal. E 

associando essa imagem à vida do Professor, a virgem pode ainda ser relacionada a 

imagem da suposta aluna, considerando a existência de uma ideia angelical dessa aluna 
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pelos olhos do professor. E mesmo Miriam sendo casada, com filhos e consequentemente 

não mais virgem, entra a simbologia do número três que permeia todo o conto, pois três 

traz a ideia de Jesus, Maria e José, que é uma imagem sagrada.  

Em um fragmento do conto o professor aponta que  

 

Se acaso se encontrassem cara a cara [...] ele dir-lhe-ia que assim, com 

os seus dois meninos rapazes ela lhe lembrava A virgem, o Menino e 

Santa Ana. [...] haveria de acrescentar, em jeito de fantasia, que ele 

mesmo gostaria de afastar com a ponta da sua própria sandália a cabeça 

daquele víbora, a imagem do mal, para só existir, em torno dela, da sua 

mãe e dos meninos, a imagem do bem (JORGE, 2004, p. 140). 
 

Pode-se perceber na citação acima que nas fantasias do professor a imagem do mal 

poderia ser pensada como sendo o próprio marido de Miriam. Pois Reinaldo Mateus, 

estando na posição de sujeito apaixonado e querendo que o marido da sua amada estivesse 

longe para que ele pudesse assim dar o seu amor, o professor poderia facilmente vê-lo 

como a imagem que corrompe a família sagrada, da virgem e seus filhos. 

O único fragmento em que Miriam supostamente corresponde ao sentimento do 

professor é um bilhete deixado com o atendente do hotel em que estão hospedados: 

“Professor, esperei duas horas e meia por si. O mesmo aconteceu há dez anos, no 

pequeno cafezinho da Flummery Square. Miriam Gonçalves – Adeus, Professor.” 

(JORGE, 2004, p. 151). Porém, deve-se pensar que todo o suposto romance entre o 

professor e a aluna foi intermediado pelo atendente do hotel, e que Reinaldo Mateus 

sempre dava gratificação muito alta em troca de informação de Miriam para o atendente 

“Então o professor, movido por uma gratidão extraordinária, e suspeitando que o rapaz o 

tinha compreendido, levou a mãe ao bolso e sem olhar, entregou-lhe uma nota de mil.” 

(JORGE, p. 133). Pensando ainda que durante todo o conto não houve nenhum outro ato 

de Miriam em relação ao Professor, esse bilhete poderia ter sido escrito pelo atendente do 

hotel, depois de participar de toda essa história como um terceiro (mais uma vez o número 

três) e tenha percebido o sofrimento do professor em nunca ter alcançado Miriam.  

Desta feita, percebemos, sobretudo, que a relação entre Miriam e Reinaldo Mateus 

não chega a acontecer, porque não se sabe ao certo se o amor do professor estava sendo 

correspondido ou se ele apenas estava fantasiando. Deve-se ainda levar em consideração 

que todo o conto é narrado sob o ponto de vista do professor, o que leva a pensar que ele, 

na posição do sujeito apaixonado, poderia distorcer os “sinais” de Miriam. Essa não 

realização amorosa pode ainda ser a justificada pela duração do amor, conforme Costa “a 

comunhão com o sujeito amado, é o que mata o amor” (2014, p. 35), a pesquisadora ainda 
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afirma que, “há sempre a necessidade da ideia de uma presença para que o amor persista” 

(JORGE, p. 38) e seria justamente essa persistência que nos leva a constatar o amor do 

professor pela aluna, no conto “Assobio na noite”, mesmo sem nenhuma garantia segura 

de correspondência.   

 

CONCLUSÃO 

Com o propósito de discutir o amor Eros, a partir do projeto A recorrência do mito 

do amor na literatura portuguesa: um estudo do conto de Lídia Jorge, tentamos 

mostrar como o mito do amor está presente dentro da literatura portuguesa 

contemporânea, através do conto “Assobia na noite”, da escritora Lídia Jorge.  

 Costa (2014) afirma que existe a “ideia de amor como sentimento paradoxal que 

guia, governa e desgoverna o homem. O que faz entender a necessidade do homem em 

buscar alguma coisa que o complete, que o instigue a viver” (p. 34), e é exatamente o que 

a personagem do conto analisado faz, busca algo para dar sentido, para fazer com que ele 

sinta-se vivo, sinta esperança e medo, e o amor é permeado por essa ideia de ser o 

“combustível” para a vida. Costa ainda afirma que na contemporaneidade “as relações 

amorosas aparecem ressignificadas, marcadas por desencontros, muito mais que de 

encontros” (2014, p. 45), isso justifica o desencontro que marca o final do conto, 

mostrando o mito do amor que não foi realizado. Portanto, constatamos, a partir de nosso 

estudo que, a busca de um sentimento como escape é típico do cenário contemporâneo, 

no qual o sujeito, aterrado dentro da sua solidão, idealiza um amor fora do seu ciclo para 

sobreviver a uma relação despedaçada. 
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Resumo: 

O objetivo deste trabalho é analisar alguns aspectos da obra Fogo Morto de José Lins do 

Rêgo, em especial, a melancolia projetada no personagem Lula de Holanda, que se 

destaca pelo seu fracasso e sua vaidade. O romance Fogo morto é composto de três 

partes, relativamente independentes uma das outras. A primeira parte do livro apresenta 

a problemática história de José Amaro, um ser amargurado pelo sentimento de fracasso 

tanto no âmbito social como no âmbito familiar. Já a segunda parte do romance narra a 

história do engenho Santa Fé, fazendo uma retrospectiva desde sua criação pelo Capitão 

Tomás, até a administração atual de seu Lula, sujeito que apesar de ter grandes 

desentendimentos com o primeiro personagem José Amaro, assemelha-se muito a ele no 

aspecto melancólico e pelo fracasso, pois este também não consegue se realizar sob 

nenhum ângulo da sua existência. A terceira parte da obra é dedicada ao Capitão 

Vitorino Carneiro da Cunha, personagem que, ao contrário dos demais, é um sujeito que 

projeta todas as suas expectativas no futuro e em que o risível prevalece. Para tanto, 

constatamos que os personagens criados por José Lins do Rêgo em Fogo Morto sofrem 

os reflexos e as consequências da modernidade, com suas angústias e desejos por dias 

melhores e de maior prosperidade em suas existências. 

 

Palavras-chave: José Lins do Rêgo, romance, melancolia, decadência, engenho. 

 

1 A melancolia no romance de 30 

 

 O período compreendido entre as décadas de 1930 a 1950 é denominado na 

literatura brasileira romance de 30, período em que se destacaram a poesia e a prosa de 

ficção, esta, em alguns momentos, de cunho regionalista e principalmente de denúncia 

social, uma vez que, o Brasil vivenciava muitos conflitos externos como a Segunda 

Guerra Mundial, passando ainda por divergências internas, com a ascensão de Getúlio 

Vargas, a criação do Estado Novo, e mudanças culturais e econômicas. Assim, no 

decorrer desse movimento, se destacaram vários autores, dentre eles estão: Rachel de 

Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado e José Lins do Rêgo. Cada um desses 

escritores trazia para suas obras as realidades regionais, mostrando como os conflitos do 

Brasil impactavam na vida dos sujeitos pobres e marginalizados, população concentrada 

principalmente nas regiões Norte e Nordeste do país.                          

 A sombra, a melancolia e a decadência são elementos muito presentes no 

romance de 30, em especial na obra de José Lins do Rêgo, uma vez que desencadeiam 

influências tanto física como psicológica na fala/ações dos seus personagens. O 

melancólico tem o discurso marcado pelo “excesso de ideias e a repetição excessiva de 

imagens e temas” (CORREIA&VIANA, 2004, p.13), se tornando um ser preso às 

situações do passado, que não aceita as mudanças presentes. Com isso, o sujeito acaba 

                                                 
1
 Este trabalho vincula-se ao projeto de pesquisa Decadência e Morte dos engenhos na obra de José Lins 

do Rego, desenvolvido no âmbito do Departamento de Letras Vernáculas e do Programa de Pós-

graduação em Letras da UERN, Campus Avançado de Pau dos Ferros.  
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criando uma espécie de labirinto em que se isola e abdica dos prazeres que a vida 

oferece, e consequentemente, se afasta também de pessoas próximas, como os laços 

familiares e grandes amigos. 

 Uma das marcas que define o melancólico é o seu discurso, pois é através desse 

sentimento de tristeza que o sujeito se revela em seu interior, criando uma espécie de 

defesa contra as pessoas à sua volta, tratando-as com indiferença e rejeitando qualquer 

aproximação de amigos e familiares que tentem ajudar, sob a justificativa de que todos 

querem humilhá-lo, e mostra sempre uma postura de superioridade como forma de 

tentar esconder seu fracasso interior e pessoal. Nesse sentido, Correia & Viana afirmam 

que, ao ser exercido:  

 
No plano literário, o discurso do melancólico revela sucessivas imagens de 

solidão e devaneio, em que o eu lírico ou ficcional se reconhece apartado do 

mundo e numa condição privilegiada para refletir sobre o destino humano. 

Ele recusa o comércio afetivo com as pessoas, como se isso constituísse um 

rebaixamento, e com um ar de superioridade prefere, a viver, contemplar o 

espetáculo da vida. (CORREIA&VIANA, 2004, p. 12) 

 

 É importante salientar que a melancolia “é tão antiga quanto a própria 

humanidade, é parte da natureza humana, insere-se naturalmente na humanidade” 

(PERES, 1996, p. 12). Assim, essa afirmativa se justifica desde a Bíblia, a partir do 

momento em que o homem é expulso do paraíso e a tristeza o acomete de remorso e 

solidão em função de um passado farto e cômodo, situação que pode ser comparada ao 

personagem Lula de Holanda, descrito no romance Fogo Morto do paraibano José Lins 

do Rêgo, uma vez que este sujeito demonstra certa resistência em aceitar a realidade 

presente. 

 Conhecido como “o romancista da decadência” (CANDIDO, 1992), José Lins 

do Rêgo escreveu a narrativa da grande derrocada dos engenhos nordestinos e do 

patriarcado rural, no qual narrou com grande maestria a situação de decadência tanto da 

economia açucareira como a dos sujeitos envolvidos nesse cenário de tristezas, tragédias 

e opressão política. 

Nesse intuito, Carpeaux afirma que: 

 
O grande valor literário da obra de José Lins do Rego reside nisto: o seu 

assunto e o seu estilo correspondem-se plenamente. Assim e só assim, conta-

se a decadência do patriarcalismo no Nordeste do Brasil, com as suas 

inúmeras tragédias e misérias humanas e uns raros raios de graça e de humor. 

(CARPEAUX, 2005, p. 19-20) 

 

 Uma marca muito presente entre as principais obras de José Lins do Rêgo, em 

especial, Fogo Morto, é a melancolia, uma vez que seus personagens, com exceção do 

capitão Vitorino Carneiro da Cunha, são seres amargurados pelo sentimento de fracasso 

e por lembranças de um passado nostálgico. Em consequência disso, é possível perceber 

que esses sujeitos sofrem com as transformações que o país estava passando naquele 

momento, afetando diretamente o modo de vida desses personagens que não aceitavam 

a modernização, e se escondiam na mais íntima e profunda sombra da melancolia.     

A religiosidade é também um elemento claramente evidenciado nesse romance, 

visto que, torna-se um refúgio para seu Lula, personagem que se aprisiona em uma 

devoção exagerada e egocêntrica. Esse devaneio no qual se encontra o dono do engenho 

Santa Fé pode ser entendido como uma evasão da realidade presente, sob a ilusão do 

desejo de reviver um passado farto e cômodo.  
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2 Engenho de seu Lula 

  

Conforme já relatado acima, a segunda parte da obra Fogo Morto de José Lins 

do Rêgo é dedicada ao Engenho de seu Lula, fazendo assim uma retrospectiva do Santa 

Fé, que fora criado em 1848 pelo Capitão Tomás Cabral de Melo, pai de Amélia, filha 

mais velha e casada com Luís César de Holanda Chacon (seu Lula). O engenho Santa 

Fé rendera muitas sacas de açúcar nas mãos do Capitão Tomás, homem honesto e 

trabalhador que conseguiu construir um dos engenhos mais prósperos da região, ainda 

que não muito grande.  

Após o casamento de sua filha, o capitão Tomás não permite que Amélia vá 

morar em outro lugar, pois tudo que tinha era para ela, já que sua filha mais nova, 

Olívia, sofria de doença mental muito grave, e depois, o engenho não era grande, mas 

dava para abrigá-los. Conforme a visão da personagem, como se pode ler no trecho:  

 
O capitão Tomás não deixou que a filha fosse morar fora de sua casa. O 

engenho era pequeno mas dava para todos. Mariquinha ficara radiante com as 

vontades do marido. E assim o genro estaria ao lado de todos como filho. Os 

primeiros meses do casal foram como de todos os outros. A princípio o 

capitão estranhou o jeito caladão do primo. [...] Em todo caso tomou por 

acanhamento. (RÊGO, 2013, p. 206) 

 

Certa vez, Amélia fala para seu pai que Lula tem um cabriolé em Recife e que 

gostaria que o trouxessem para o engenho, pedido que lhe fora atendido. Quando o 

cabriolé chega ao engenho, tudo passa a girar entorno dele, e a família passa a ir todos 

os domingos à missa mais feliz e orgulhosa da nova aquisição do Santa Fé. 

Logo, toda essa euforia que o cabriolé causava ia ficando em segundo plano para 

o capitão, pois, o mesmo percebe que seu genro não tem muito interesse pelo trabalho 

do engenho, preferia estar a ler jornais e escutar Amélia tocar piano. Afinal, já havia se 

passado alguns meses que Lula estava morando ali, e mesmo assim, ele ainda parecia 

apenas uma visita. Desse modo, o Capitão Tomás entristecera-se, pois ele já estava 

ficando velho e não tinha confiança em deixar seu maior patrimônio nas mãos de um 

irresponsável que não teria pulso para administrar suas terras que tanto prosperara 

outrora.  Dentro desta ótica, torna-se pertinente citar aqui uma passagem da obra para 

justificar essa afirmação: 

 
O rapaz, pensou, não criava gosto pelo trabalho. Sentia-se velho e tinha medo 

de deixar o Santa Fé sem um pulso como o seu para governá-lo. Era um 

engenho pequeno, que pedia um homem de seu calibre, homem que soubesse 

mandar, de tino, de força. O genro não lhe inspirava confiança. Dissera 

mesmo a Mariquinha: 

- Este teu genro está me parecendo um banana. (RÊGO, 2013, p. 207) 

 

Logo essa intuição do Capitão se confirmou, após a morte dos pais de Amélia, 

Seu Lula passa a administrar o engenho de forma rígida e autoritária e sua fama de 

crueldade se espalha pelo pilar, o que leva as pessoas a falarem que aquele homem era 

um hipócrita, pois suas atitudes eram muito contraditórias, uma vez que era impiedoso 

com seus escravos e devoto fervoroso de Deus.  

O novo senhor de engenho era um homem de poucos amigos, vivia isolado de 

todos os moradores da cidade, achava-se superior e divino, o único ser digno do amor e 

do perdão de Deus. Nos dias seguintes às suas crises epiléticas, se entregava a uma 

profunda melancolia, que nem Neném, sua filha que tanto adorava, conseguia arrancá-lo 

daquele estado de solidão. Fechava-se no quarto dos santos e ficava a contemplar suas 
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imagens, fixava especialmente no rosto de Cristo crucificado, em seu semblante de dor, 

de sofrimento que lhe causava um estranho prazer em ver aquela cena de flagelo, e 

então, colocava-se a rezar como se nada mais existisse para ele, e só Neném conseguia  

interromper esse momento de solidão, devoção e adoração a Deus, como se pode 

verificar nesse trecho da obra: 

 
Pensava em Deus e se recolhia ainda mais. Deus era o seu consolo, a sua 

força para resistir ao desânimo daqueles dias que vinham, terríveis, depois do 

ataque. Mas amava a Deus, e odiava a todos os homens. Era um amor doente, 

desesperado, que o consumia como uma chama. Só Neném o tirava destes 

recolhimentos. A filha que ele olhava como a maior coisa deste mundo. 

(RÊGO, 2013, p. 248) 

 

“O senhor do Santa Fé descreve uma trajetória que o leva da aristocracia à 

miséria, da condição de Luís César de Holanda Chacon a simplesmente seu 

Lula”(SOUZA, 2011), e essa mudança ocorre justamente após iniciar sua administração 

no engenho, circunstância que marca a transição pela qual o personagem estava 

passando, o qual mostra também sua verdadeira personalidade, operando-se uma radical 

transformação em seu comportamento. Antes se mostrava um homem manso e 

carinhoso com Amélia, agora revela-se um ser cruel, ambicioso e melancólico. 

Desse modo, pode-se dizer que a melancolia e o fracasso são duas marcas muito 

presentes na obra Fogo Morto, começando pelo título do romance, que já sugere uma 

situação de decadência e que representa os engenhos nordestinos que deixavam de atuar 

como produtores e passavam a fornecer apenas o material para as empresas usineiras. 

Sendo assim, destacam-se em especial nessa trama os personagens José Amaro e Lula 

de Holanda, sujeitos que desenvolvem muitos conflitos no decorrer da história, e ao 

mesmo tempo se assemelham em muitos aspectos, entre eles, social e familiar, por 

comungarem dos mesmos sentimentos de melancolia, isolamento e fracasso.  

Em 1888 ocorre a abolição dos escravos, e só os negros do Santa Fé  abandonam 

a senzala de seu Lula para irem em busca de serviço em outros engenhos da região, no 

intuito de conquistar melhores condições de trabalho. Como forma de protesto contra os 

maus tratos de Lula, os ex-servos de outros engenhos passaram em frente a casa grande 

gritando desaforos e fazendo provocações ao antigo patrão. Seu Lula não aguentara 

tanta humilhação e após ter uma crise de nervos teve em seguida uma crise epilética. A 

esse respeito, encontramos a seguinte passagem: 

 
“Lula não gostava dos negros. No dia da abolição os pobres foram para a 

frente do engenho, doidos de alegrias. [...]. Na estrada, os negros dos outros 

engenhos passavam aos gritos. Gritaram na porta da casa-grande. [...].  

- Capitão, nós estamos atrás de Deodato.  

Lula, com a voz trêmula de raiva, não se conteve. Aos gritos respondeu que 

fossem para o inferno. [...]. E d. Amélia viu seu marido pegar do clavinote e 

apontar para os negros: 

- Cambada de cachorros, saiam de minha porta se não mando fogo. 

Os negros se foram de cabeça baixa, e ela viu pela primeira vez uma coisa 

horrível. O seu marido empalidecer, procurar o sofá e cair com o corpo todo 

se torcendo, como se tudo nele fosse se partir.” (RÊGO, 2013, p. 235-236) 

 

 Nesse ínterim, o engenho foi entrando cada vez mais em decadência e seu Lula 

era uma espécie de reflexo desse ambiente decadente, figura amargurada e fracassada 

em ambos os aspectos de sua vida, situação que se intensifica pelo fato de não ter tido 

capacidade de governar o engenho, fazendo com que d. Amélia começasse a vender 

ovos de galinhas para o sustento da casa, trabalho que realizava sem que seu marido 
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soubesse, pois o mesmo jamais aceitaria tal situação. Assim, é significativo apresentar 

aqui um trecho em que mostra como se encontrava a situação do Santa Fé: 

 
“Se não fossem as suas galinhas, não teria recursos para, no inverno mandar 

o boleeiro Macário fazer a feira no Pilar. O marido, se soubesse que ela 

vendia ovos para a Paraíba, a Neco Paca, daria o desespero. A sua criação lhe 

dava este auxílio. Sempre gostara de tomar conta de suas galinhas. E agora 

era delas que se servia. Às segundas-feiras chegava ali o comprador e as 

dúzias de ovos lhe pagavam os quilos de carne verde da feira do Pilar. Nos 

tempos de seu pai, a despensa vivia cheia. Mas não pensava no passado. 

Tinha a sua vida difícil para viver.” (RÊGO, 2013, p. 267-268). 

  

 Desse modo, através das análises realizadas a partir do personagem de seu Lula, 

conclui-se que esse sujeito é uma figura egocêntrica e autoritária, que faz de tudo para 

manter sua pose social, mas acaba limitando-se à sua obsessão da vida de mordomias 

que vivera no passado. Nesse sentido, os maiores objetos de orgulho do velho senhor 

eram o Santa Fé e o cabriolé, os quais vão entrando em declínio pouco a pouco até 

chegar à falência total, ficando de fogo morto. Assim sendo, Coutinho (1991) afirma 

que: “Lula de Holanda encerra-se em si mesmo, até literalmente e passa a viver de um 

sonho – a lembrança de glórias passadas – verdadeiro delírio de grandeza”.  

  

Considerações finais 

 

 Considerando o que foi apresentado acima, é possível concluir que o Santa Fé,  

representa o processo de decadência dos engenhos nordestinos naquela época, além de 

datar também importantes acontecimentos históricos, como a abolição dos escravos. A 

melancolia e o fracasso são as principais características desenvolvidas pelos 

personagens da segunda parte de Fogo Morto, em especial, seu Lula, que vive uma 

verdadeira nostalgia, tentando esconder sua fraqueza atrás do seu orgulho e de sua 

arrogância, o que não adiantava muito, pois não tinha mais prestígio social e muito 

menos riqueza, a única coisa que lhe restara e dava-lhe muito orgulho era o cabriolé, 

que por sinal, já não era puxado pelo belo par de russos de outrora, mas por . 

 Outro ponto que se faz necessário retomar é o fato de uma mulher ter que 

trabalhar para sustentar a família, mesmo que em sigilo para que seu marido não 

tomasse conhecimento dessa situação, uma vez que este se encontrava em estado de 

desolação e tristeza, pois já não tinha mais olhos para ver o que se passava à sua volta, 

insistia em viver trancado em um mundo que criara, de solidão e melancolia. Assim, é 

possível perceber que o engenho a permanência do engenho se dá pela coragem e d. 

Amélia em administrar o engenho. 

 Em síntese, Fogo Morto narra a situação particular de um engenho, o Santa Fé. 

Desse modo, torna-se compreensível que a decadência do engenho é consequência da 

inaptidão de Lula de Holanda. A partir da análise deste núcleo de pensamento, constata-

se que os personagens desse romance entram em declínio juntamente com o Santa Fé, e 

tornam-se seres que são claramente influenciados pelo meio em que vivem, o que 

resulta em sujeitos tristes e melancólicos que acabam se fechando em si e se 

transformando em seres incapazes de reagir diante dos problemas que surgem em sua 

existência. 
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A MUDANÇA DAS RELAÇÕES HUMANAS NA CONTEMPORANEIDADE, A PARTIR 
DO CONTO “AT THE END OF THE MECHANICAL AGE”, DE DONALD BARTHELME 

 
Paulo David de Souza Rêgo Pinto1 

Charles Albuquerque Ponte2 

 

RESUMO: Esse trabalho é um produto da primeira fase da pesquisa PIBIC Indústria 
cultural e ambiguidade em Donald Barthelme, que está vinculada ao Grupo de Pesquisa 
em Literaturas Estrangeiras e Comparadas (LEC), e tem como principal objetivo 
analisar como o capitalismo influenciou o comportamento de e as relações entre os 
personagens Thomas e Mrs. Davis no conto “At the End of the Mechanical Age”, que 
faz parte da coletânea de contos Sixty Stories (1981) de Donald Barthelme. O conto 
segue uma parte da vida de Thomas, quando ele encontra Sra. Davis enquanto fazia 
compras, e a partir daí como os dois se relacionam. Utilizamos como base teórica 
principal os textos de Adorno e Horkheimer (1985), assim como Gatti (2008) e Galvão 
(1983). Como resultado de discussões e análises, concluímos que Barthelme utilizou de 
seu trabalho para fazer uma crítica ao capitalismo, como ele transforma o ser humano, 
as suas atitudes e comportamentos, e como estamos sempre ligados a ele. Barthelme 
também utiliza o gênero conto, que é um gênero que se destacou com o crescimento 
do capitalismo mas que ganhou outra dimensão na contemporaneidade, para criticá-lo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Donald Barthelme. Capitalismo. Industria cultural. 
 

 

O capitalismo industrial teve origem no século XVIII, quando a revolução 

industrial na Inglaterra solidificou suas raízes e expandiu se pela Europa e outras partes 

do mundo. A revolução industrial modificou o sistema de produção, pois substituiu o 

trabalho do homem pelo da máquina, dessa forma a produção de produtos industriais 

aumentaram significativamente. 

Todos os dias surgem novas músicas, são publicados novos livros, lançados 

novos filmes, e todos os dias pensamos, “Eu preciso escutar essa música”, “Eu preciso 

ler esse livro”, ou “Eu preciso assistir a esse filme”. Assim, nós somos condicionados 
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diariamente a consumir praticamente tudo que possua grande repercussão. Parece 

estranho esse tipo de pensamento, por isso dizemos para nós mesmos, “eu consumo o 

que quero, e não o que me mandam”, para tentarmos desviar desse modelo. Esse tipo 

de pensamento é completamente natural, até porque vivemos numa sociedade 

exclusivamente capitalista. Somos diariamente bombardeados com propagandas de 

TV, rádio, outdoors, jornais, panfletos, etc.; porém devemos nos perguntar, se vale a 

pena o consumo desses produtos, se há qualidade, ou se seria uma completa perda de 

tempo e de dinheiro. 

 

 

I 
 

No início do século XX, observamos uma proliferação de novas formas de 

comunicação de massa e o recrudescimento de uma indústria de entretenimento 

enorme voltada para a criação de lucro por meio da produção e distribuição de produtos 

culturais. Adorno e Horkheimer (1985) foram alguns dos primeiros estudiosos a se 

engajar criticamente com estas novas condições culturais. Eles argumentaram que, na 

sociedade capitalista moderna, a crescente mercantilização da cultura havia 

transformado a própria cultura em um meio fundamental de dominação ideológica, e um 

meio vital pelo qual a própria ordem capitalista foi mantida. 

Eles testemunharam o surgimento de novas formas de comunicação de massa e 

da indústria do entretenimento e perceberam que estes desenvolvimentos foram de 

profundo significado. Eles usaram, então, o termo indústria cultural para descrever a 

mercantilização das formas culturais que resultaram do crescimento do capitalismo. A 

indústria cultural desempenha um papel central em fixar a sua audiência com o período 

atual e transforma a própria cultura em um meio de dominação ideológica. Em seu 

trabalho, eles contrastam o potencial emancipatório do que eles chamam de arte 

"verdadeira" ou "autônoma" e os produtos da indústria cultural, que desempenham o 

papel oposto. Expondo as condições sociais que deram origem a ambas as formas de 

arte, eles pretendem revelar o impacto que têm sobre a mercantilização da arte em si, 

e, consequentemente, na sociedade como um todo e nossa própria consciência. 
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Adorno e Horkheimer (1985) acreditavam que o surgimento da indústria cultural 

resultou na padronização e racionalização da forma cultural, e que tinha, por sua vez, 

enfraquecido, atrofiado e destruído a capacidade do indivíduo de pensar e agir de uma 

forma crítica e autônoma: “[...] a técnica da indústria cultural levou apenas à 

padronização e à produção em série, sacrificando o que fazia a diferença entre a lógica 

da obra e a do sistema social” (id., 1985, p 57). Eles argumentavam que a normalização 

surge, em grande parte como resultado da capacidade do capital de controlar a 

produção de bens culturais a empregar métodos positivistas em uma tentativa de 

formular uma medição científica precisa de gostos e expectativas do povo, e ao fazê-lo 

aumentar a rentabilidade. Como a indústria de cultura se desenvolve, esse processo 

tornou-se mais especializado, levando ao surgimento de uma série hierárquica 

focalizada de mercadorias destinadas precisamente para consumidores com 

expectativas preconcebidas do produto em si:  
 
No que diz respeito à produção, o termo indústria refere-se, sobretudo, à 
racionalização dos procedimentos de planejamento e à consequente 
padronização do produto. O planejamento implica, em primeiro lugar, a 
antecipação das regras que orientam a fabricação da obra em relação à própria 
obra. É o que Adorno chama de primazia do todo em relação ao individual, uma 
relação em que o individual não se contrapõe ao todo, mas é um elemento 
integrante dele. Tal antecipação implica, por sua vez, a transferência da 
responsabilidade pela elaboração da obra artística para administradores, 
técnicos e diretores que julgam não pela sua qualidade artística, mas pela 
probabilidade de lucro e sucesso de mercado. [...] (GATTI, 2008, p. 77) 
 

Horkheimer e Adorno focaram-se em Hollywood como um exemplo 

particularmente flagrante desse fenômeno. Na sua tentativa de produzir lucro, 

Hollywood bombardeia para fora um fluxo interminável de filmes, todos classificados de 

acordo com os gostos exatos de grupos particulares, garantindo que o espectador não 

tenha de exercer nenhuma energia mental para a compreensão do filme.  
 
A máquina gira sem sair do lugar. Ao mesmo tempo que já determina o 
consumo, ela descarta o que ainda não foi experimentado porque é um risco. É 
com desconfiança que os cineastas consideram todo manuscrito que não se 
baseie, para tranquilidade sua, em um best-seller. Por isso é que se fala 
continuamente em idea, novelty e surprise, em algo que seria ao mesmo tempo 
familiar a todos sem ter jamais ocorrido. (ADORNO, HORKHEIMER, 1985, 
p.111). 
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Embora existam diferenças no conteúdo de cada filme, estas diferenças 

constituem meramente um pseudo-individualismo, que serve para mascarar o fato de 

que a forma e estilo do filme são idênticos para todos os outros; todas as diferenças, 

tais como variações na trama, tipo de personagem, etc., são simplesmente imitações 

superficiais da individualidade que mascaram a uniformidade fundamental de todos os 

seus produtos. Assim, estúdios gastam enormes quantidades para promover filmes 

maiores e melhores, novas bandas, uma nova estrela, mas, ao invés destas diferenças, 

é a uniformidade estrutural subjacente que é o conteúdo realmente significativo do 

filme. 

Porém, a indústria cultural não se limita somente a filmes, ou gêneros artísticos 

que surgiram com novas tecnologias ou mídias, os gêneros escritos também sofreram. 

A criação de novelas ou romances aumentaram bastante nesse século, seguindo assim 

a mesma linha de raciocínio que foi utilizada na produção de filmes. Muito dessa nova 

literatura não foca primeiramente o meio artístico, mas sim o comercial, os editores 

sempre procurando os títulos que irão vender mais, independente da qualidade das 

obras. 

O conto, como gênero textual de estrutura mais livre, aproveitou bastante do 

capitalismo, por ser um texto mais curto, ganhando grande destaque nos jornais. Era 

comum no século passado existir uma grande demanda de contos, por ele ser uma 

leitura rápida e curta, e cabia estruturalmente nos jornais, que eram veículos de 

reprodução periódicos, e isso gerou uma grande expansão desses tipos de texto, “O 

conto está indissoluvelmente ligado aos primeiros balbucios da indústria cultural, ou 

seja, à extensão do capitalismo ao campo da cultura, com o surgimento da imprensa 

periódica mantida por anúncios.” (GALVÃO, 1983, p. 168). Por sua vez, na 

contemporaneidade, o livro de contos apresenta-se como um recuo parcial das 

estratégias da indústria cultural, por sua característica de forçar o leitor a recomeçar 

cada vez que um conto acaba, contrariamente aos romances, cujos elementos 

familiares (personagens, espaço, etc.) acompanham o consumidor por toda a narrativa, 

diminuindo a energia necessária e aumentando o envolvimento não reflexivo. 

 

II 
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O corpus deste trabalho, composto pelo conto “At the end of the mechanical 

age3”, de Donald Barthelme (1931-1989), está voltado para conceito da modificação 

comportamental do homem pelo capitalismo. Barthelme era um escritor estadunidense 

de romances e contos, principalmente de cunho irônico e satírico. Ele utiliza temas que 

expressam de forma característica uma crítica à ideia de indústria cultural, os quais 

destacaremos posteriormente em vários trechos na análise desse conto e veremos 

como ele utiliza elementos da arte-fruto do capitalismo para criticar o mesmo. 

O conto “At the end of the Mechanical Age” faz parte da coletânea de contos 

Sixty Stories (1981). Nele é mostrada a história de um casal, Thomas (narrador do 

conto) e a Sra. Davis, duas pessoas que dividem principalmente a mesma preocupação 

com o fim de uma era; no conto observaremos como eles se conheceram e viviam e 

também é bem interessante observar como Barthelme retrata a vida desses dois, pois 

eles são uma representação de certa forma exagerada do que nós estamos nos 

tornando. 

No parágrafo de abertura do conto, é descrito pelo narrador (Thomas) como foi o 

seu primeiro encontro a Sra. Davis. Logo no início nos deparamos com o que parece 

ser com uma paródia de filmes românticos, os dois se encontram quando cruzando 

suas mãos enquanto ao escolherem diferentes marcas de sabonetes.  
 
I went to the grocery store to buy some soap. I stood for a long time before the 
soaps in their attractive boxes, RUB and FAB and TUB4 and suchlike, I couldn’t 
decide so I closed my eyes and reached out blindly and when I opened my eyes 
I found her hand in mine.  
Her name was Mrs. Davis, she said, and TUB was best for important cleaning 
experiences, in her opinion. (BARTHELME, 2003, p. 267)5 
 
 

                                            
3 “No fim da era mecânica” (tradução nossa) 
4 RUB, FAB e TUB, são marcas/tipos de sabões. Essas marcas expressam o tipo de são ou uma 
propaganda do mesmo. RUB significa esfregar, TUB significa Banheira e FAB é uma abreviação para 
Fabulous que significa Fabuloso.  
5 Eu fui ao supermercado para comprar um pouco de sabão. Eu fiquei por um longo tempo diante dos 
sabonetes em suas caixas atraentes, RUB e FAB e TUB e afins, eu não conseguia decidir então eu 
fechei os olhos e estendi a mão cegamente e quando abri meus olhos eu encontrei sua mão na minha. 
Seu nome era Sra. Davis, disse ela, e TUB era melhor para experiências importantes de limpeza, em sua 
opinião. (Tradução nossa) 
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É interessante observar que, ao mesmo tempo que Barthelme em sua 

genialidade e ironia faz relação com os clichês de cinema, também critica o capitalismo, 

pois podemos ver que os Thomas só encontra com Mrs. Davis devido à sua dúvida em 

decidir qual das variedades de marcas de sabão ele deve comprar.    

Ao decorrer do conto vemos que a Sra. Davis é viúva, dona de um restaurante 

mexicano. Podemos ver outra relação com o capitalismo nesse momento, ela pode ser 

caracterizada como uma personificação do capitalismo, ela é uma empresária e dona 

de uma estabelecimento que vende comida típica de outro país e seus empregados são 

mexicanos. 

Neste diálogo eles discutem o que chamam “o fim da era mecânica”, e sua 

inquietação com o surgimento da próxima era, com seu temor de que seria hostil para 

seu conforto e bem estar pessoal: 
 
“The mechanical age is drawing to a close,” I said to her.  
“Or has already done so,” she replied.  
“It was a good age,” I said. “I was comfortable in it, relatively. Probably I will not 
enjoy the age to come quite so much. I don’t like its look.”  
“One must be fair. We don’t know yet what kind of an age the next one will be. 
Although I feel in my bones that it will be an age inimical to personal well-being 
and comfort, and that is what I like, personal well-being and comfort.” 
(BARTHELME, 2003, p. 267)6 
 
 

Durante todo o conto, grande parte das discussões do casal ocorrem em torno 

do “fim da era mecânica”, mesmo que eles não saibam exatamente o que vem substituí-

la, mas acham que isso acarretará em uma perda do conforto atual.  

A única coisa em comum que eles possuem é essa preocupação com a transição 

de era. O relacionamento de Thomas e da Sra. Davis não acontece de maneira 

romântica, mas sim, em alguns momentos até profissional. Vemos como o 

comportamento é modificado para que eles não se sentissem obrigados um com o 

outro. A vida profissional/comercial está sempre vinculada à vida pessoal:  

                                            
6 "A idade mecânica está chegando ao fim," eu disse a ela. 
"Ou já chegou", ela respondeu. 
"Foi uma boa era", eu disse. "Eu estava confortável nela, relativamente. Provavelmente eu não vou 
aproveitar o tempo que virá tanto. Eu não gosto de seu aspecto." 
"É preciso ser justo. Nós ainda não sabemos que tipo de era a próxima será. Embora eu sinto em meus 
ossos que será uma era hostil ao bem-estar pessoal e conforto, e é isso que eu gosto, bem-estar pessoal 
e conforto." (Tradução nossa) 
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Then we went back to my house to huddle and cling, most women are two 
different colors when they remove their clothes especially in summer but Mrs. 
Davis was all one color, an ocher. She seemed to like huddling and clinging, she 
stayed for many days. From time to time she checked the restaurant keeping 
everything shiny-brite and distributing sums of money to the staff, returning with 
tortillas in sacks, cases of Carta Blanca, buckets of guacamole, but I paid her for 
it because I didn’t want to feel obligated. (BARTHELME, 2003, p. 268)7 

 

Nessa relação não valia o relacionamento amoroso, mas o de interesse, o 

capitalismo e a independência dos dois. 

Em certo momento do conto, Thomas canta para a Sra. Davis o que ele chama 

de uma música de grandes esperanças. Nessa música ele fala de Ralph, o homem 

perfeito, mas também cheio de defeitos. 
 
There was a song I sang her, a song of great expectations.  
“Ralph is coming,” I sang, “Ralph is striding in his suit of lights over moons and 
mountains, over parking lots and fountains, toward your silky side. Ralph is 
coming, he has a coat of many colors and all major credit cards and he is 
striding to meet you and culminate your foggy dreams in an explosion-of-blood 
and soil, at the end of the mechanical age. Ralph is coming preceded by fifty 
running men with spears and fifty dancing ladies who are throwing leaf spinach 
out of little baskets, in his path. Ralph is perfect,” I sang, “but he is also full of 
interesting tragic flaws, and he can drink fifty running men under the table 
without breaking his stride and he can have congress with fifty dancing ladies 
without breaking his stride, even his socks are ironed, so natty is Ralph, but he 
is also right down in the mud with the rest of us, he markets the mud at high 
prices for specialized industrial uses and he is striding, striding, striding, toward 
your waiting heart. Of course you may not like him, some people are awfully 
picky… Ralph is coming” I sang to her, “he is striding over dappled plains and 
crazy rivers and he will change your life for the better, probably, you will be 
fainting with glee at the simple touch of his grave gentle immense hand although 
I am aware that some people can’t stand prosperity, Ralph is coming, I hear his 
hoofsteps on the drumhead of history, he is striding as he has been all his life 
toward you, you, you” (BARTHELME, 2003, p.  )8 

                                            
7 Então voltamos para minha casa para nos aconchegarmos e apegarmos, a maioria das mulheres são 
de duas cores diferentes quando removem suas roupas, especialmente no verão, mas a Sra. Davis era 
toda uma cor, ocre. Ela parecia gostar de aconchego e apego, ela ficou por muitos dias. De vez em 
quando ela verificava o restaurante mantendo tudo brilhante e distribuindo somas de dinheiro para seus 
funcionários, retornando com tortillas em sacos, caixas de Carta Blanca, baldes de guacamole, mas eu 
paguei-a por isso, porque eu não queria me sentir em dívida. (Tradução nossa) 
8 Havia uma música que eu cantava, uma música de grandes esperanças. "Ralph está vindo," eu cantei, 
"Ralph vem a passos largos no seu terno de luzes sobre luas e montanhas, sobre estacionamentos e 
fontes em direção ao lado sedoso. Ralph está vindo, ele tem um casaco de várias cores e todos os 
maiores cartões de crédito e ele está vindo a passos largos para lhe encontrar e culminar em seus 
sonhos enevoados numa explosão de sangue e areia, no final da era mecânica. Ralph está vindo 
precedido por cinquenta homens correndo carregando lanças e cinquenta mulheres dançando e 
enquanto jogam em seu caminho folhas de espinafre tiradas de pequenas cestas. Ralph é perfeito," Eu 
cantei, "mas ele também é cheio de falhas trágicas interessantes, ele pode beber mais que cinquenta 
homens sem quebrar seu ritmo e ele pode congregar com cinquenta dançarinas sem quebrar seu ritmo, 
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Ralph é a personificação do capitalismo, ele é descrito na música como “sonho 

de consumo”: ele tem poder, dinheiro e é perfeito, até mesmo seus defeitos se 

sobressaem como qualidades. Além disso, a descrição de Ralph aproxima-se da de um 

príncipe encantado de contos de fada, ou até um ser mitológico, em uma mistura que 

fetichiza elementos banais do cotidiano, bem como é estratégia do capitalismo fazer. 

Vê-se que Ralph não tem grandes características heroicas, ele está no meio da “lama” 

como as outras pessoas e seu grande feito é beber mais que os outros; a única coisa 

que o aproximaria de um herói tradicional são as “falhas trágicas interessantes”; ao 

contrário, é a sua apresentação, precedido por cinquenta homens e o mesmo número 

de mulheres, fato que aparentemente o tornaria especial, confirmando o caráter 

fetichista de mercadoria que ele assume, pois é a propaganda que o faz diferente. 

Logo em seguida, a Sra. Davis diz que é isso que ela merece, mas admite que 

provavelmente não encontraria um homem assim, e por isso se conforma com Thomas. 

Então ela começa a cantar o que Thomas novamente chama de uma música de 

grandes esperanças.  
 
Then Mrs. Davis sang to me, a song of great expectations. “Maude is waiting for 
you,” Mrs. Davis sang to me, “Maude is waiting for you in all her seriousness 
and splendor, under her gilded onion dome, in that city which I cannot name at 
this time, Maude waits. Maude is what you lack, the profoundest of your lacks. 
Your every yearn since the first yearn has been a yearn for Maude, only you did 
not know it until I, your dear friend, pointed it out. She is going to heal your 
scrappy and generally unsatisfactory life with the balm of her Maudeness, 
luckiest of dogs, she waits only for you. Let me give you just one instance of 
Maude’s inhuman sagacity. Maude named the tools. It was Maude who thought 
of calling the rattail file a rattail file. It was Maude who christened the needle-
nose pliers. Maude named the rasp. Think of it. What else could a rasp be but a 
rasp? Maude in her wisdom went right to the point, and called it rasp. It was 
Maude who named the maul. Similarly the sledge, the wedge, the ball-peen 
hammer, the adz, the shim, the hone, the strop. The handsaw, the hacksaw, the 
bucksaw, and the fretsaw were named by Maude, peering into each saw and 
intuiting at once its specialness. […] What a tall achievement, naming the tools! 
And this is just one of Maude’s contributions to our worldly estate, there are 

                                                                                                                                             
até suas meias são engomadas, Ralph é tão elegante, mas ele também está na dentro da lama como o 
resto de nós, ele comercializa a lama a altos preços para o uso em indústrias especializadas e ele 
continua a passos largos, largos, largos em direção ao seu coração expectante. É óbvio que você pode 
não gostar dele, algumas pessoas são extremamente exigentes... Ralph está chegando" eu cantei para 
ela, "ele vem a passos largos sobre planícies irregulares e rios alucinantes e ele vai mudar sua vida para 
melhor, provavelmente, você vai desmaiar de felicidade ao simples toque da imensa, gentil e grave mão 
dele, embora eu tenho consciência de que algumas pessoas não suportam a prosperidade, Ralph está 
vindo, eu escuto seus cascos no tímpano da história, ele está vindo a passos largos como ele fez toda a 
vida em direção a você, você, você". 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1448



others. What delights will come crowding,” Mrs. Davis sang to me, delight upon 
delight, when the epithalamium is ground out by the hundred organ grinders who 
are Maude’s constant attendants, on that good-quality day of her own choosing, 
which you have desperately desired all your lean life, only you weren’t aware of 
it until I, your dear friend, pointed it out. And Maude is young but not too young,” 
Mrs. Davis sang to me, “she is not too old either, she is just right and she is 
waiting for you with her tawny limbs and horse sense, when you receive 
Maude’s nod your future and your past will begin.” (BARTHELME, 2003, p.  269-
270)9 
 

Nesta música, ela canta sobre Maude, que segue mesma estrutura da música 

anterior, e até passa mensagens parecidas. Na música ela também é comparada a um 

conto de fadas, como a princesa em um castelo, ou nesse caso a “abóbada de cebola 

dourada”. Maude, assim como Ralph, representa o capitalismo, ela é o “sonho de 

consumo”. Nessa música também é percebido uma paródia com a passagem do 

Gênesis, onde ela nomeia as ferramentas, ou produtos do capitalismo. 

Nas duas músicas, observamos que elas não se tratam de canções de amor, 

mas sim de autoelogio, nenhum dos personagens do conto se declaram um para o 

outro, apenas exaltam-se; vemos também que a relação mitológica e de contos de 

fadas está sempre presente, que é mais uma vez uma forma de se exaltarem, mas 

também Barthelme as utiliza para destacar o capitalismo e consumismo inerente a 

essas ideias. 

                                            
9 Então a Sra. Davis cantou pra mim, uma música de grandes esperanças. "Maude está esperando por 
você," cantou pra mim a senhora Davis, "Maude está esperando por você com toda a sua seriedade e 
seu esplendor, sob sua abóboda de cebola dourada, numa cidade que eu não posso nomear agora, 
Maude espera. Maude é o que te falta, a mais profundas de suas faltas. Todos seus anseios desde o 
primeiro também foi o anseio de Maude, só que você não sabia disso até que eu, seu querido amigo, lhe 
alertei disso. Ela vai curar sua vida desconexa e geralmente insatisfatória com o bálsamo da sua 
Maudedade, seu mais sortudo dos cachorros, ela espera apenas por você. Deixe-me dar-lhe apenas um 
exemplo da sagacidade desumana de Maude. Maude deu nomes às ferramentas. Foi Maude que pensou 
em chamar "lima" de "lima". Foi Maude que batizou o alicate tipo telefone. Maude nomeou a grosa. Pense 
sobre isso. O que mais poderia ser uma grosa, senão uma grosa? Maude em sua sabedoria foi direto ao 
ponto e a chamou de grosa. Foi Maude que nomeou a marreta. Igualmente, o malho, a cunha, o martelo 
bola, o enxó, o calço, as ferramentas de ossos, o assentador. A serra de fita, a serra tico-tico, o serrote e 
a serra de rodear foram todos nomeados por Maude, equalizando cada serra e intuindo de uma só vez 
suas especialidades. [...] Que grande feito, nomear as ferramentas! E isso é apenas uma das 
contribuições de Maude para nossas propriedades mundanas, existem outras. Que outras delícias 
chegaram aos montes," cantou a senhora Davis para mim, “delícias após delícias, quando o epitalâmio é 
moído pela centena de realejos [organ grinders] que são atendentes constantes de Maude, naquele dia 
de boa qualidade que ela escolheu, em que você desesperadamente desejou durante toda sua magra 
vida, somente você não teve consciência até que eu, seu querido amigo, lhe indiquei. E Maude é jovem 
mas não tão jovem," cantou para mim a senhora Davis, "ela também não é tão velha, sua idade é a 
adequada e ela está esperando por você com seus membros morenos e sentidos de cavalo, quando 
você receber a aprovação de Maude seu futuro e seu passado começarão." 
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Outro ponto importante do conto que vale discutir é o casamento entre os dois. 

Primeiramente, a decisão do casamento é assumida pelos dois como uma 

conveniência, e que o casamento será desfeito no momento em que eles acharem algo 

melhor: “[...] It will be a marriage of convenience all right, and when Ralph comes, or 

Maude nods, then our arrangement will automatically self-destruct, like the tinted bubble 

that it is.”10 (2003, p.271). 

Com o acontecimento das bodas, destacamos o trecho dos votos matrimoniais, 

onde é costumeiro que os noivos expressem seus sentimentos um pelo o outro. Assim 

como em outras partes do conto, é observado como o homem se adapta de certa forma 

a que seus relacionamentos se tornem distantes, desprovidos de afetos reais, nada 

além de uma transação de negócios. 

 
“And do you, Anne,” the minister said, “promise to make whatever mutually 
satisfactory accommodations necessary to reduce tensions and arrive at 
whatever previously agreed-upon goals both parties have harmoniously set in 
the appropriate planning sessions?” 
“I do,” said Mrs. Davis. 
“And do you, Thomas, promise to explore all differences thoroughly with 
patience and inner honesty ignoring no fruitful avenues of discussion and 
seeking at all times to achieve rapprochement while eschewing advantage in 
conflict situations?” 
“Yes,” I said. (BARTHELME, 2003, p. 272)11 
 
 

É possível observar no recorte como Barthelme satiriza a realização do 

casamento entre os protagonistas, modificando o rito de matrimônio e o transformando 

em uma transação de negócios, onde ele pergunta aos noivos com vocabulário 

característico desse tipo de situação (“acomodações mutuamente satisfatórias”, “metas 

previamente acordadas”), firmando o contrato de casamento em paralelo a um 

comercial, e que poderá ser desfeito com a mesma facilidade. 

                                            
10 “Será certamente um casamento de conveniência e quando Ralph vier, ou Maude assentir, então 
nosso arranjo se autodestruirá automaticamente, como a bolha manchada que é”. 
11 “E você Anne,” o ministro disse, “promete fazer quaisquer acomodações mutuamente satisfatórias 
necessárias para reduzir as tensões e para alcançar quaisquer metas que tenham sido previamente 
acordadas por ambas as partes e definidas harmoniosamente nas sessões adequadas de 
planejamento?” 
“Prometo”, disse a Sra. Davis. 
“E você, Thomas, promete explorar todas as diferenças profundamente com paciência e honestidade 
interior sem ignorar avenidas frutíferas de discussão e procurando em todas as horas para alcançar uma 
aproximação enquanto evita vantagens em situações de conflito?” (Tradução nossa) 
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Vemos que para Barthelme nem o rito sagrado do matrimônio está livre do 

capitalismo. Nessa sátira, a observamos que ideologia original do casamento vem se 

modificando, e que o casamento religioso, originado a partir de sentimentos entre as 

pessoas, perde seu valor, já que no mundo capitalista o que vale mais é o dinheiro, e as 

promessas deixam de ser respeitar ao próximo para se transformarem em cumprir 

acordos (contratos) previamente definidos em sessões de planejamento, de acordo com 

uma noção de produtivismo que permeia a sociedade contemporânea. 

Após o casamento, A Sra. Davis explica o conceito de casamento, e ela diz que 

o casamento é profundamente ligado à era mecânica, ela utiliza uma metáfora “The 

center will not hold if it has been spot-welded by an operator whose deepest concern is 

not with the weld but with his lottery ticket.” (id., 2003, p.273), que seria “o centro não irá 

aguentar se foi soldado por um operador cuja sua maior preocupação não é com a 

solda, mas com seu bilhete de loteria” (tradução nossa), e essa explicação pode nos 

levar também ao capitalismo: o casamento é uma instituição que passou a ser uma 

mercadoria, e como ela coloca, a preocupação deveria ser com o próprio casamento, e 

não com a renda de capital construído, ou com os ganhos do enlace. 

Logo após a discussão do casamento, vem a discussão sobre o divórcio, e 

vemos novamente como os dois se colocam, pois tudo era apenas uma conveniência, 

não há uma discussão sobre o divórcio. 

 
“Will you be wanting to contest the divorce?” I asked Mrs. Davis. 
“I think not,” she said calmly, “although I suppose one of us should, for 
the fun of the thing. An uncontested divorce always seems to me contrary to 
the spirit of divorce.” 
“That is true,” I said, “I have had the same feeling myself, not infrequently.”12 
 

Finalmente, como desfecho do conto, o casamento é desfeito, semelhantemente 

a seu início, por motivos de conveniência de ambas as partes, assim como uma 

parceria comercial, sem afetos, arroubos de emoções ou imputação de culpa pelo 

fracasso. E nada melhor para finalizar o conto, os dois, assim, se despedem com um 

aperto de mão, um gesto representativo de conclusão de negócios bem sucedidos. 

                                            
12 “Você irá contestar esse divórcio?” Eu perguntei a Sra. Davis. 
“Eu acho que não,” ela disse calmamente, “mas eu acho que um de nós devia, só por diversão. Um 
divórcio sem disputa sempre pareceu para mim o contrário do espírito do divórcio.” 
“É verdade,” Eu disse, “Eu mesmo tive o mesmo sentimento, frequentemente.”  
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CONCLUSÃO 
 

Donald Barthelme cumpre com o propósito de fazer uma crítica inegável ao 

comportamento do homem moderno, como ele aderiu completamente ao capitalismo. O 

conto mostra “At the End of the Mechanical Age”: como Thomas encontra se com uma 

mulher, vive com ela, se casam e se separam tudo de acordo com princípios do 

capitalismo. Barthelme utilizou de um meio acessível para a época, que era o conto, 

onde conta toda uma história, faz personagens críveis, e tudo isso em um curto texto. 

Desta forma ele também mostra a influência que o capitalismo possui sobre o homem, e 

como ele o destorce e molda seus comportamento em sociedade. 

Como vimos no começo deste artigo, o conceito de indústria cultural, é 

indispensável para a efetividade deste conto, principalmente como conto de caráter 

crítico, pois só assim um conto que em si, seria um produto do capitalismo, mais 

especificamente, um produto da indústria cultural, é capaz de criticar tudo aquilo que 

lhe serve como base de produção. 
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A NARRATIVA CONTEMPORÂNEA POTIGUAR:  

 MEMÓRIA E IDENTIDADE 

  

 

Joana Tamires Silveira Bezerra 

Alexandre Bezerra Alves 

 

RESUMO: O intuito deste trabalho é o de analisar criticamente a prosa potiguar em um 

contexto pouco explorado em pesquisas acadêmicas na atualidade, que é o de inserção 

das literaturas produzidas em cada Estado – no caso da proposta, o Rio Grande do Norte 

– como parte integrante da multiplicidade literária de um país que se quer plural em sua 

cultura. Sendo assim, pretende-se estudar e analisar quatro autores potiguares cujas 

produções se inserem nas narrativas curtas contemporâneas e destacam o contexto 

cotidiano nos textos literários, tipificando movimentação, velocidade e recortes da 

realidade. Essa forma de narrar é típica das narrativas de ficção contemporâneas, de 

acordo com Norman Friedman (2002), Nádia Batela Gotlib (2006), Samira Nahid de 

Mesquita (2006) e Angélica Soares (2006), algumas fontes teóricas para esse trabalho.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Narrativa curta. Prosa contemporânea. Rio Grande do Norte. 

Identidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A cada ano a literatura brasileira surge com novos nomes de autores e obras de 

ficção sempre renovando suas tendências e estilos literários. Com a complexidade dos 

novos tempos e mudanças de valores o caráter da fragmentação nas narrativas 

contemporâneas vai se acentuando de modo que “a presença do humor, da paródia, da 

ironia, que marcam a literatura moderna, relativizando valores, zombando dos homens, 

de seus absurdos e contradições, virando o mundo pelo avesso, dessacralizando e 

desmistificando tudo, inclusive a própria literatura” (MESQUITA, 2006, p.31). Isso 

ocorre porque já não se narra de acordo com o modo tradicional. A narrativa 

contemporânea possui movimento, é desmontada e fragmentada. O enredo se desmonta 

em estados interiores produzindo várias instâncias narrativas. 

       O objetivo desse trabalho é estudar a narrativa de ficção contemporânea curta 

(crônica, conto) no espaço potiguar. A escolha pelo espaço norte-rio-grandense como 
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cenário de produção literária deve-se ao fato de que o século XX, para Alexandre Alves 

(2014, p.11), “[...] compõe uma época pouco estudada no que diz respeito às relações 

possíveis entre o Rio Grande do Norte e o restante do país, talvez devido ainda ao 

relativo desconhecimento desta produção no campo da literatura nacional”.   

Por tais motivos, nos últimos anos, muitos pesquisadores brasileiros vêm se 

dedicando ao estudo da produção contemporânea e da diversidade literária e mudanças 

que caracterizam o texto tanto em verso quanto em prosa, não só pela necessidade de 

conhecer que Literatura é esta a que nos referimos, mas, também, para adequar a 

presença da Literatura potiguar às realidades locais. Sendo assim, estudaremos quatro 

autores potiguares, dentre eles, dois cronistas (Berilo Wanderley, Dorian Jorge Freire) e 

dois contistas (Tarcísio Gurgel, Jaime Hipólito Dantas) dentro da perspectiva de crítica 

literária contemporânea proposta por autores como Norman Friedman (2002), Nádia 

Batela Gotlib (2006), Samira Nahid de Mesquita (2006) e Angélica Soares (2006). 

Nosso objetivo é mostrar que a produção literária potiguar se enquadra evidentemente 

na produção literária nacional, sendo passível de constante reconhecimento. 

 

1. BERILO WANDERLEY: SENSIBILIDADE E APRECIAÇÃO NATURAL 

 

Berilo Wanderley, além de jornalista e escritor, foi um apreciador da natureza e 

do cotidiano banal. Conforme Woden Madruga (1980), o escritor inseriu em suas 

crônicas reflexões sobre a sociedade, ora de forma lírica, destacando uma visão 

naturalista em que evidenciava a natureza; ora cômica em que ressaltava o humor, a 

comédia humana; todas elas demonstrando uma profunda sensibilidade e uma relação 

intrínseca com a realidade de sua época. 

O livro de crônicas de Berilo Wanderley, O menino e seu pai caçador, edição 

póstuma de 1980 (o autor morreu um ano antes), reúne uma seleção de crônicas que ele 

publicava na Tribuna do Norte, cheias de lirismo e uma crítica visão do mundo. São 

relatos curtos, flashes do cotidiano potiguar, regional. A linguagem traz muito do 

coloquial, tipificando um diálogo entre autor e leitor no decorrer de cada leitura. 

No texto “Estrada a fora”, percebemos o cronista atentando para o natural, para 

aquilo que não é percebido pelo restante de muitos. O narrador descreve o seu percurso 

em um automóvel deslocando-se do espaço urbano para o espaço rural. Nesta crônica, 
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nota-se a profunda sensibilidade observadora do cronista ao descrever todos os 

elementos encontrados no caminho de sua viagem, estes ligados à natureza
1
: 

 
Vou absorvendo a paisagem, que cheira a chuva, que cheira a verde, 

que cheira a horizontes abertos. E dou este conselho ao homem 

cansado da cidade: quando descobrir que o trabalho, os negócios e as 

preocupações estão fazendo seu pulso alterado [...], abandone tudo, 

entre no seu carro e saia pela estrada que o leve aos campos abertos, 

às campinas que transmitem liberdade (p.02). 

 

O narrador vai descrevendo a sua viagem apresentando uma apreciação natural, 

principalmente quando destaca sua parada em uma barraca cheia de milho, espigas e 

canjicas (alimentos tipicamente nordestinos), retratando também diálogos particulares 

com o vendedor da barraca: “Converso com o vendedor, pois sempre gostei da conversa 

dos simples como sempre fugi da dos enfatuado” (p. 02). O cronista descreve esta 

viagem como forma de expressar sua contemplação por aquilo que é natural, inserindo 

uma visão social sobre a ruptura do processo de naturalização com a urbanização das 

cidades. Por isso, não esconde o seu encanto ao avistar um milharal no meio da estrada. 

A passagem desse acontecimento nos remete à visão crítica do autor, quando 

destaca a simplicidade da vida, a beleza daquilo que é, muitas vezes, ignorado e 

esquecido em virtude da modernidade e os avanços da tecnologia. Jorge de Sá (2005, 

p.11) afirma que o cronista tem a função de captar “o sentido específico de pequeno 

acontecimento do dia-a-dia, que poderia passar despercebido ou relegado à 

marginalidade por ser considerado insignificante”:  

 
Um milharal!... Que sensação de paz, minha gente, nos dá a visão de 

um milharal ondulado, como cabeleiras longas de belas mulheres 

soltas ao vento numa tarde de chuva, como essa! Que riqueza! Como 

esse humilde vendedor do milho e dono desse milharal é mais feliz do 

que qualquer atribulado gerente de banco, ou dono de grande firma! 

(p.02). 

 

         No parágrafo final do texto o narrador transparece sua contrição diante da 

realidade em que estava inserido: o processo de urbanização e a ruptura com a natureza. 

O autor afirma que “o homem fincado no chão da cidade” não pode ficar e apreciar 

demasiadamente àquela situação. Notamos aqui um estado paradoxal do narrador que, 

embora homem moderno, urbano, aprecia a natureza e reconhece os seus elementos. 

                                                           
1
Para evitar a repetição, evidenciaremos os trechos retirados da obra O menino e seu pai caçador, 

publicada em 1980, de agora em diante citando apenas o número da página. 
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Na crônica “Profissão: vigia” observamos uma apreciação aos humildes, aos 

anônimos da sociedade. Se nos textos anteriores obtínhamos contemplação da natureza, 

neste texto, o narrador irá destacar a singularidade e importância dos que estão à 

margem da sociedade. Essa é, na verdade, uma história da condição humana. Uma 

trama heroica narrada com um estilo intimista. Woden Madruga (1980) destaca esse 

tipo de narrativa do autor de Wanderley como “uma inescapável crônica da condição 

humana”. Com esse texto, o autor transforma o trivial em um motivo de reflexão. 

A estrutura desse texto é semelhante ao anterior, narrativa coloquial 

“permitindo que o lado espontâneo e sensível permaneça como o elemento provocador 

de outras visões do tema tratados na crônica” (SÁ, 2008, p.11), facilitando o diálogo 

entre o cronista e o leitor, fazendo com que o texto, ainda que simplório, ganhe sua 

dimensão exata. A sintaxe é solta, típica das narrativas contemporâneas em que trata do 

cotidiano, do efêmero, do popular. Trata-se da história de um idoso de sessenta e cinco 

anos de idade com a heroica profissão de vigia noturno. O mesmo, por nome Pedro 

Valente da Silva, nome alusivo a sua característica corajosa de prestar um serviço 

demasiadamente impróprio para a sua idade. Aos poucos, à medida que o texto vai 

sendo descrito pelo narrador, entende-se o motivo pelo qual o personagem ainda detém 

de certa coragem para enfrentar as noites: o salário de aposentadoria que o mesmo 

ganha não satisfaz as necessidades básicas da família. Percebe-se que Berilo Wanderley 

traz à tona um tema social bastante pertinente na sociedade: a miséria anônima. E 

destaca a valentia do personagem ao afirmar que, em uma conversa, o mesmo teria lhe 

dito que não dormia durante as noites de vigília por ter se acostumado a não ter sono, 

“pois sempre teve em que pensar. No jeito de alimentar a família” (p. 05).  

       Nas últimas linhas do texto, o narrador deixa claro sua admiração e contemplação à 

figura do Sr. Pedro Valente: “E Pedro ainda diz que não é valente, que é só besteira de 

sobrenome” (p. 05). Sendo assim a procura por tais personagens faz das narrativas de 

Wanderlwy breves retratos de um cotidiano que é fonte literária desde as conquistas do 

Modernismo e permanecem na contemporaneidade. 

 

2. DORIAN JORGE FREIRE: O PERCURSO JORNALÍSTICO-LITERÁRIO 

 

Dorian Jorge Freire (1933-2005) possuía uma sensibilidade não somente 

jornalística, mas estética. Inúmeras são as referências sobre suas competências na 

escrita.Na literatura, Dorian Jorge Freire se destacou produzindo crônicas vinculadas ao 
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cotidiano jornalístico, principalmente artigos publicados no jornal natalense Tribuna do 

Norte. Publicou os livros Veredas do meu caminho e Os dias de domingo, obra 

escolhida para esta análise. Nilo Pereira (1991, p.18) afirma que este último livro citado 

“[...] é o painel de uma vida sofrida que se transfigura no Tabor da inteligência 

privilegiada em imagens do tempo, que são as sugestões mais límpidas do nosso 

cumprido ou descumprido, mas sempre presente”. O autor destaca que o conjunto de 

relatos jornalísticos-literários contidos em Os dias de domingo é, na verdade, todo o 

relato da vida social e política de Dorian Jorge Freire enquanto jornalista nos periódicos 

potiguares O Mossoroense e Tribuna do Norte. Obtemos em Os dias de domingo
3 

não 

apenas artigos de jornais, mas crônicas literárias, tendo em vista o hibridismo 

consistente entre esses dois “pólos”, o jornalismo e a ficção. 

No texto de abertura da obra, temos o texto “Cada doido com sua mania”, na 

qual o narrador descreve o dilema de sua escrita que sugere mais uma repetição de 

vários anteriores: “Vá – eu me repito. Que fazemos na vida senão repetir o mesmo 

discurso? Que faço eu, desde meu enfarte, minto, desde os anos que o precederam e 

prepararam, senão traçar cada vez mais derradeiramente meu epitáfio?” (p.25). 

Percebemos nesse trecho a possível rotina de Freire como escritor de jornal, sua 

reflexão artística a respeito de suas produções escritas na imprensa. Para quem escrevia? 

Esta era a pergunta contínua, a reflexão escrita sobre a própria escrita, a metalinguagem.  

No decorrer de suas reflexões, o cronista traz à memória lembranças de amigos, 

amigos velhos, na verdade. O escritor descobre que o tempo já se passou e que nada era 

como antes: “E de repente noto que todos os meus amigos são amigos velhos [...] a 

maior parte defuntos” (p.25). Aqui, destacamos o devaneio das lembranças do narrador 

que está a lembrar de amigos que já se foram e a refletir sobre a durabilidade resumida 

de seus dias ou dos dias de todos nós como ele próprio o diz: “também eu, nós, aos 

mesmos vãos cuidados que fazem da vida uma paixão que ou se projeta para a morte e a 

ressurreição, ou não tem objeto” (p.25). 

E nessas lembranças solenes o narrador faz elegias a diversos amigos, tais como 

Jaime Hipólito Dantas, Djalma Maranhão, Wiliam Cobet, Berilo Wanderley e outros. 

Ressaltando que era imprescindível o louvor à cidade mossoerense sempre tratada por 

“minha Mossoró”, no feminismo mesmo, como forma sentimental de apreciá-la.  Esses 

relatos, segundo Pereira (1991, p.18) demonstravam o seu lado de cronista “sentimental, 

                                                           

² As citações da obra de Dorian Jorge Freire se referem à edição de 1980, citada daqui em diante somente 

com a página como referência para evitar a repetição desnecessária. 
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telúrico, barrésiano, ligado umbilicalmente às suas paisagens mossoroenses [...] 

despedindo-se dos amigos que se vão, escreve admiráveis elegias”.   

        Não podemos pensar que nos textos de Os dias de domingo existem apenas escritos 

telúricos de teor pessimista e sentimental, há também a crítica humorística e a 

religiosidade que constitui toda a sequência “Caminhos da santa madre” agrupando 

onze crônicas com temáticas cristãs. Na abertura desse série temos o texto “Igreja 

mutante”, que logo pelo título entendemos ser um texto de cunho crítico religioso em 

relação às transformações que o conceito de igreja, religião e cristianismo vêm sofrendo 

ao longo do tempo. Dorian Jorge Freire observou essas mudanças e não as deixou 

esquecidas, mas tratou de descrevê-las em seus relatos na imprensa potiguar. 

O narrador de “Igreja mutante” trata das transformações da igreja, mais 

precisamente da católica. Refere-se inicialmente à supremacia que os padres, papas e 

líderes religiosos tinham em tempos passados, de modo que suas palavras eram tidas 

como irrevogáveis, ditas uma vez, não se podia duvidar: “A sua palavra era sentença 

irrecorrível. O padre disse. Padre falou, tá falado. Não se discutia” (p.85). O cronista 

também encontra espaço para lançar sua crítica sutil às forças clericais ao destacar o 

amor e apego que tais líderes religiosos tinham ao dinheiro, de forma que o capitalismo, 

ao ver deles, era “bonzinho [pois] dava dinheiro às obras da igreja e fazia altos lances 

nos leilões de suas quermesses” (p.85). 

Entretanto, logo, mudam-se os tempos religiosos com a chegada do novo papa 

João XXIII e o Concílio. Assim, ocorrem as transformações e a igreja volta “às raízes, à 

essência. Aos poucos, a nossa igreja redescobriu o Cristo” (p.86). A igreja abandonou 

os ambientes elitizados e passou a estar entre os pecadores. O capitalismo rompeu com 

a igreja, para a tristeza de muitos: “As classes produtoras se irritam [...] As famílias 

gradas procuram outras missas, outros padres’’(p. 86). O cronista mostra sua 

perplexidade sobre fatos que anteriormente eram considerados utópicos, em virtude das 

autoridades religiosas demonstrarem estar ligadas mais ao dinheiro do que ao 

cristianismo propriamente dito. Ver a religião adentrar em solos de classe baixa foi 

definitivamente uma surpresa para o narrador de "igreja mutante" que exclama, 

utilizando a figura simbólica de Cristo, no último trecho da crônica: “O Cristo deixa as 

agências bancárias e volta a misturar-se com o vulgo da Judéia” (p. 86). 

Nesse caso, observamos no autor um cristianismo agônico que estava 

inconformado com as atitudes avarentas das autoridades religiosas, mas expressa, ao 

perceber na igreja um ser que estava verdadeiramente se transformando, abandonado as 
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velhas práticas, uma alegria súbita, tornando tal fato um extraordinário acontecimento, 

conforme podemos perceber no desfecho da crônica: “E eu que pensava não viver para 

ver o que estou vendo. Louvado seja Deus, Seus anjos e Seus santos” (p.87).  

Nesse último fragmento notamos no narrador a perplexidade de quem não 

acredita no que está vendo, em virtude da mudança repentina e incomum da igreja e 

seus costumes. Ele expressa uma surpresa diante do fato quase impossível, certamente 

um milagre divino. A última frase possui um teor ascético de adoração a Deus, 

provavelmente um agradecimento pela mudança ocorrida na igreja. De todo modo, a 

narrativa de Dorian perpassa por um tom crítico que transparece em seu desejo de expor 

a humanidade destes personagens, criando enredos próximos da liberdade temática 

presente na Literatura do Brasil em seu último século. 

 

3. TARCÍSIO GURGEL: A FRUIÇÃO ESTÉTICA  

 

A narrativa de Tarcísio Gurgel se caracteriza pela ausência de situações 

sublimadoras. Estamos diante do cotidiano da gente trabalhadora, apressada, 

movimentando-se no dia-a-dia da vida urbana. Não há encantos em sua narração. É só o 

povo potiguar, sendo, existindo. De acordo com Nelson Patriota (1998), o livro Conto 

por conto
4
, de Tarcísio Gurgel, está dividido em dois tipos: contos episódicos, e contos 

discursivos. Ficaremos com a segunda classificação que se insere contos a exemplo de 

“Lobo da estrada” e “Pacto”. 

Em “Lobo da estrada” encontramos um narrador-protagonista que é um 

caminhoneiro-vaqueiro. Este narrador inicia a narrativa meditando consigo mesmo 

tipificando um diálogo com o caminhão no qual dirigia. O texto trata da emoção que um 

homem, habitualmente rude, experimenta ao ouvir uma música no rádio. A trama possui 

características contemporâneas, principalmente na estrutura e forma. É constituída em 

blocos narrativos, contendo o mesmo número de frases, como se fosse um longo poema 

popular, principalmente se relacionarmos essa escolha por parte do autor do conto à 

canção popular tocada no rádio, que mexe com a emoção do caminhoneiro. A 

linguagem é mais aproximada da fala coloquial do que do texto escrito, isso fica 

evidente logo na primeira expressão do conto: “Estoule vendo”, que é a representação 

sonora prosaica da fala para “estou lhe vendo”.  

                                                           
4
 Os trechos da obra foram são da edição de 1998, citando-se apenas as páginas para evitar a redundância. 
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Ao longo do conto surgem expressões coloquiais/regionais. No primeiro 

parágrafo do texto tem-se: “Não adianta me vir com esmorecimento. Crie vergonha 

nessa sua cara feia, não teje pensando que vou parar, agora, que entramos nessas terras 

de Alagoas” (p.75). O texto é constituído de fragmentações de diálogos, ora do 

caminhoneiro com o caminhão; ora com os passageiros do transporte; ora do 

caminhoneiro consigo próprio e a canção tocada no rádio. Pode-se afirmar que não há 

um enredo propriamente dito neste texto e tendo em vista que Nádia Battela Gotlib 

(2006, p.29) afirma que, de acordo com o modo tradicional de narrar, “[...] a ação e o 

conflito passam pelo desenvolvimento até o desfecho, com crise e resolução final. 

Segundo o modo moderno de narrar, a narrativa desmonta este esquema e fragmenta-se 

numa estrutura invertebrada”. 

O termo “invertebrada” pode-se ser tomado por “fragmentado”, ou seja, uma 

série de discursos que não se seguem linearmente para uma compreensão única, mas 

“encadeiam-se e expandem-se infinitamente” (COTA, 2012, p. 04). Vale ressaltar que 

cada diálogo se inicia com uma frase curta acima do texto. Essas pequenas frases, às 

vezes duas palavras, não têm ligação nenhuma com os diálogos anteriores, ou seja, não 

é uma continuação de um diálogo para outro, mas sim uma descontinuação, uma 

narrativa não-linear. Podemos destacar algumas destas frases: “Se aquiete”. “Não seja 

besta” “Inda mais essa” “E quer parar?” “Assumo e cumpro” (p.76-77). 

Esse processo de fragmentação indica o movimento rápido do cotidiano e a 

dificuldade de se agrupar todos os acontecimentos do dia-a-dia em uma totalidade, 

tendo em vista o fato de estarmos sempre em movimentação, às vezes transitando em 

vários lugares. Por isso, afirma Débora Cota (2012, p. 04), a existência dessa 

fragmentação “[...] também remete a constantes cortes, à velocidade, a movimento, e 

não há o mesmo comportamento de leitura durante o manuseio de suas páginas, como 

em uma leitura de narrativas lineares”. Nos últimos fragmentos do conto percebemos 

que há uma alteração na trama, o caminhão roda pela BR 101 embalado pela voz do 

cantador Zé Alves que, no rádio, expressa a trama de um vaqueiro desprezado. A 

história se enquadra na mesma situação do caminhoneiro que quebra o devaneio da 

história com os olhos marejando: “Pra que essa besteira, macho?” (p.81).  

Em “Pacto”, temos o enfoque do relacionamento amoroso na vida dos 

personagens em três fases distintas. É importante salientar que não há narrador no texto. 

O enredo se desenvolve a partir dos diálogos dos protagonistas. Esse tipo de narração 

nos remete à tipologia de Norman Friedman descrita por Lígia Chiapinni Leite (1991, p. 
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58) como modo dramático, ou seja, “eliminam-se os estados mentais e limita-se a 

informação ao que as personagens falam ou fazem, como ao teatro, com breves 

notações de cena amarrando os diálogos”. Essas notações de cenas são identificadas no 

texto nas expressões “Abraboca. Fechosolhos. Pronto”, designando a alternância para a 

outra fase da história. São três fases. A primeira diz respeito à infância, quando o casal 

está brincando; a segunda diz respeito à vida conjugal do casal; e a terceira é a fase da 

velhice. As três fases se encerram com as expressões supracitadas. 

Ligia Chiappini Leite (1991) denomina esse recurso de “cenas” e diz que cabe 

ao leitor deduzir os seus significados a partir dos movimentos e palavras dos 

personagens. Destaquemos trechos de cada fase do referido conto de Gurgel: 

 
De lanchonete, a gente brinca? Brinca, a gente brinca. Então eu 

começo: pode dizer minha senhora. Tem refresco? Tem. De magaba? 

De mangaba, não tem [...] (p. 83). 

 

Ei. Hum? Acordando, bora. Já são mais de oito. Droga: por que não 

inventaram horinha menos antipática do que as oito da 

manhã?Acorda, acorda: O dever te chama [...] (p. 85). 

 

Engraçado como os pirralhos olham a gente... No nosso tempo, a essa 

hora, já estariam todos nas camas. Então. Que juventude essa, né? 

(p.89). 

 

 

Tarcísio Gurgel apresenta temas e episódios do nosso cotidiano que parecem 

passam despercebidos a nós mesmos, sempre ocupados com a “vida real”. A sensação 

de fruição estética é evidenciada em suas narrativas, principalmente em contos como 

“Lobo da estrada”, em que a narrativa se divide em blocos fragmentados tipificando 

uma canção ou poema popular, ou no caso da narrativa de “Pacto”, texto quase 

dramático, tendo em vista o fato de não possuir narrador e a trama se desenrolar por 

meio de diálogos entre os personagens dividindo-se em três fases distintas de suas vidas 

sentimentais, aproximando assim gêneros distintos, mas aqui cabíveis na perspectiva 

mais aberta da narrativa contemporânea. 

 

4. JAIME HIPÓLITO DANTAS: NARRADOR DE MEMÓRIAS 

 

O caicoense Jaime Hipólito Dantas (1928-1993) ocupa um espaço salutar no 

grupo dos ficcionistas do Rio Grande do Norte. Em virtude do ofício de caixeiro 
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viajante de seu pai, o escritor muda-se para Mossoró, adotando, assim, uma identidade 

mossoroense que ficaria eternizada em suas veias como escritor e jornalista.          

Jaime Hipólito Dantas iniciou sua carreira ainda jovem, aos dezenove anos e 

colaborou em diversos jornais para, mais tarde, exercer sua profissão no jornal O 

Mossoroense (MENDONÇA, 2013). Foi lá que o escritor se aperfeiçoou como 

jornalista e encontrou sua identificação. Através da Coleção Mossoroense publicou seu 

livro de estreia, O aprendiz de camelô (1962), que mais tarde seria transformado em 

Estórias gerais
5
 em 1986, objeto de estudo dessa pesquisa. Esse livro difere do primeiro 

na linguagem um pouco mais cuidadosa, acréscimo de alguns contos e retirada do conto 

que leva o título do supracitado volume.  A obra em questão trata da identificação que 

Jaime Hipólito Dantas tinha pelo povo mossoroense, são histórias de personagens 

simples, nas quais resultavam de “observação do cotidiano e de suas figuras intrigantes, 

estas serviam de inspiração para os seus contos. O dia-a-dia e as pessoas simples 

despertavam sua atenção e abriam-lhe a imaginação” (MENDONÇA, 2013, p.35). O 

contista tem prazer de destacar o espaço norte-rio-grandense, fazendo referências a 

vários lugares do Estado, em especial, a cidade de Mossoró. 

       Segundo a ideia de que Jaime Hipólito Dantas escrevia sobre personagens simples, 

observamos sua particularidade estética no conto “O regresso” que se trata da história 

de um personagem sem nome que sai de sua terra (Rio Grande do Norte) em busca de 

novas perspectivas no Acre. Quando este personagem retorna, lembranças invadem o 

seu pensamento, de maneira que o foco narrativo se torna ambíguo. 

       De acordo com Cândida Vilares Gancho (2006, p.30), “Não existe narrativa sem 

narrador, pois ele é o elemento estruturador da história”. No texto de “O regresso”, 

Jaime Hipólito Dantas parece não querer deixar à mostra instantaneamente ao leitor qual 

o foco narrativo desse relato. Ora podemos ter uma narrativa particular de um narrador 

onisciente, ora obtemos uma extensão do pensamento do protagonista. Quem está 

conduzindo o trecho “[...] Tu remavas com muita força, e tremias, e tuas carnes dentro 

da tua roupa pareciam congeladas?” (p. 35) é um narrador em segunda pessoa ou o 

fluxo de pensamento do personagem? 

         Se o narrador é a instância narrante (MESQUITA, 2006), o “tu” é a instância 

narrativa ou um personagem? Friedman (2002) afirma que se o narrador está utilizando 

pronomes na segunda pessoa do singular, assim como pronomes possessivos e verbos, 

                                                           
5
As citações desta obra foram da edição de 2008 e, de agora em diante, serão citadas apenas suas páginas. 
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temos, aparentemente, um narrador onisciente que mostra o que os personagens sentem 

e pensam, mas não aparece na história. Esse tipo de narrador vê de fora os 

acontecimentos e tudo sabe, é a voz presente em toda a narrativa como se vê em: “Teus 

olhos estão sonolentos, tuas pálpebras pesam e tua cabeça meneia. Queres entregar o teu 

corpo ao sono e, no entanto, sabes que não dormirás nessa posição e com estes 

solavancos” (p. 31), ou ainda em mais outro trecho: “Era uma vida sem nenhuma alegria 

aquela, [...] tu te sentias mais infeliz que todas as crianças de tua redondeza, [...] elas 

brincavam enquanto tu trabalhavas. Sabias que não tinhas como mudar de vida e isso te 

maltratava e fazia da tua vida um inferno” (p.32). 

Esse trecho mostra que o narrador tem pleno conhecimento do que aconteceu 

com o protagonista em tempos atrás, em sua infância. No fragmento estão destacados os 

sentimentos de miséria e solidão do personagem. Entretanto, também podemos trabalhar 

com a possibilidade de um narrador em primeira pessoa que se expõe como uma 

extensão de seu próprio pensamento, como pode se verificado no trecho transcrito a 

seguir: “Se quiseres poderás tornar ainda mais agradáveis as tuas recordações enquanto 

dura esta viagem. Pede à moça um lanche e um uísque duplo. Depois pede mais um 

uísque. Aí verás como tudo, num instante, te fará um homem alegre” (p.34). Esse 

fragmento nos remete à ideia de que é como se o personagem estivesse falando para ele 

mesmo, encorajando-o a comer um lanche, tomar uma bebida para esquecer as 

lembranças. Quem sabe a narrativa esteja focada nas recordações do personagem 

fazendo com que o relato seja formado através de memórias e extensões de pensamento 

do protagonista, tornando-o narrador. 

Fato semelhante é observado em “O Padre”, que narra sobre um homem 

destinado ao seminário desde a infância, mas que abandona a atividade clerical e casa-

se, levando uma vida de homem comum, mas sempre lembrando as antigas memórias 

da igreja e dos ensinamentos desta, até que resolve retornar ao oficio. O relato é feito 

em flashback, anos depois do ocorrido. Padre Braga, o personagem principal, deseja 

redigir suas memórias em um diário. Teríamos, aparentemente, uma narrativa 

autobiográfica, na qual o narrador “usa a primeira pessoa, conta suas experiências, 

estabelece com o leitor um pacto de leitura” (MESQUITA, 2006, p.39). Entretanto, esse 

relato não possui um foco narrativo estagnado. No conto em questão, o foco narrativo é 

dinâmico, alternando-se constantemente. Ora obtemos um narrador onisciente em 

terceira pessoa: “O domingo tinha amanhecido nublado e úmido. Padre Braga tomou o 

café...” (p.85), ora um narrador protagonista em primeira pessoa – “Quando completei 
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meus dezoito anos as lembranças do seminário começaram a explodir dentro da minha 

cabeça” (p.38) – e ainda encontramos fragmentos de textos em segunda pessoa do 

singular: “Você tinha sete anos quando tua mãe quis saber se querias ir mesmo para o 

seminário” (p.86). 

         Para Samira Nahid de Mesquita (2006, p. 39), “O ponto de vista pode ser duplo, 

triplo ou múltiplo”, sendo assim obtemos um foco narrativo alternado para cada 

momento da instância narrativa. Seja o momento de descrição (narrador onisciente em 

terceira pessoa), momento de redigir as memórias em um diário (narrador em primeira 

pessoa) e ainda extensões de pensamento do personagem ao recordar sua vida passada 

(narrador em segunda pessoa). A técnica do flashback se torna mais evidente no 

desfecho do conto quando descobrimos que os acontecimentos do texto não são 

fragmentos da leitura dos diários do protagonista, são fluxos de seu pensamento ainda 

atrelado às recordações antes da preparação do diário. Temos, portanto, todo o relato da 

vida do personagem contado em vários focos narrativos no curto período de tempo 

enquanto este organizava os papéis para escrever.  Os últimos trechos do conto são do 

narrador onisciente que comprovam a ideia acima: "Padre Braga suspira. Ajeita o bloco 

de papéis sobre a escrivaninha e começa a redigir suas memórias". 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do exposto concluímos que a produção literária no Rio Grande do 

Norte, mais precisamente sua forma em prosa, se enquadra nas realidades literárias 

regionais e também a literatura nacional como um todo. 

Tendo em consideração o que foi exposto acima e por acreditar que não é 

possível imaginar a análise literária tomando a produção do escritor como fenômeno 

isolado, sem qualquer ligação com o mundo extraliterário e com os usuários que dela se 

utilizam em situações concretas de relação com o leitor, concluímos que a Literatura 

norte-rio-grandense é igualmente parte da cultura de um grupo de indivíduos e, 

simultaneamente, um veículo de expressão desta mesma cultura.  

De tal maneira, esse trabalho entende que autores e obras da Literatura potiguar 

produzem uma estreita relação com o quadro maior da Literatura nacional de modo que 

transmite os seus traços de identidade regional através de cada narrativa seja crônica ou 

conto. Ambas as formas literárias estudadas nesse trabalho, assim como os seus 

respectivos autores, destacam o cotidiano e a cultura do povo potiguar. Por fim, 
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julgamos que este trabalho possibilitará uma significativa contribuição quanto à 

inserção da Literatura potiguar no quadro mais abrangente da Literatura nacional, de 

modo a aprofundar o conhecimento da nossa identidade artístico literária, 

desmistificando a desvalorização da Literatura estadual em favor de nomes que parecem 

não se renovar no quadro da Literatura brasileira ainda tão presa ao eixo RJ/SP, além de 

contribuir com o registro e perpetuação da memória literária da região pesquisada. 
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RESUMO: Este artigo resulta da segunda etapa do Projeto PIBIC intitulado “Estudo da 

tradição discursiva “carta aberta” em jornais de Mossoró ao longo do século XX” e teve 

como objetivo descrever e analisar o conteúdo temático de 12 cartas abertas coletadas 

nos jornais O Mossoroense e O Jornal do Comercio na primeira metade do século XX.  

Partimos da hipótese de que os temas apresentados nas cartas podem revelar dados 

importantes sobre a história social de Mossoró nesse período. A carta aberta foi um 

gênero muito popular no jornalismo brasileiro, principalmente no século XIX e primeira 

metade do século XX, mas foi desaparecendo aos poucos, de forma que na década de 50 

já não encontramos mais exemplares nos dois jornais pesquisados. O propósito 

comunicativo da carta aberta é levar ao conhecimento do público leitor temas variados, 

tanto de interesse coletivo quanto particular.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Tradição Discursiva; Carta Aberta; Contexto; História Social. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O estudo de tradições discursivas vem se mostrando, uma boa alternativa para 

conhecer e resgatar o contexto sócio-histórico em que os textos foram produzidos e 

circularam.  Contudo, o estudo da historicidade dos textos deve ser feito em conjunto 

com o estudo da historicidade das línguas, uma vez que é no texto que o pesquisador 

encontra material para compreender as mudanças que afetam a língua ao longo do 

tempo. Segundo Kabatek (2004: 3), “existe uma história dos textos independente da 

história das línguas e que o estudo histórico das línguas deve tê-la em conta".  

 Nesse sentido é possível afirmar que o estudo da história dos textos deve ser 

atrelado aos conhecimentos da história social, considerando que os usos da língua 

acontecem dentro do processo histórico o que acarreta influência dos textos sobre a 

língua, principalmente no que se refere aos processos de mudança. 

A tradição discursiva carta aberta é um exemplo de texto que pode revelar uma 

série de mudanças ocorridas, tanto na configuração do texto, quanto no estilo linguístico 

e até na grafia da língua portuguesa.  Além das questões linguísticas, o conteúdo das 

cartas revela aspectos sobre quem eram os produtores e consumidores de textos na 

cidade de Mossoró no início do século XX e a manipulação de interesses econômicos 

por parte de pessoas que detinham o poder e que tinham acesso à mídia. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO: O CONCEITO DE TRADIÇÃO DISCURSIVA 

 

Os primeiros estudos sobre a noção de Tradição Discursiva, a partir de agora 

(TD), partiram das discussões levantadas por um grupo de estudiosos alemães a respeito 

                                                           
1
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do nível histórico da linguagem. O nível histórico da língua foi proposto por Eugenio 

Coseriu nas décadas de 60 e 70 do século passado. Para compreender o funcionamento 

da linguagem, Coseriu (1980) dividiu a linguagem em três níveis:  

 

a) O nível universal - diz respeito à capacidade que todos os seres humanos 

possuem para falar uma língua, ou seja, seria a capacidade de se comunicar, de 

interagir por meio de uma língua; 

b) O nível histórico - diz respeito ao domínio de uma língua natural, ou seja, toda 

interação linguística se dá pela escolha de uma língua específica como, por 

exemplo, português, inglês, francês, mandarim etc. Nesse sentido, língua é vista 

como sistema, em que estão presentes os acordos linguísticos firmados pelos 

falantes de uma língua.  

c) O nível individual - nesse nível se concentram as particularidades de cada 

indivíduo, ou seja, representa o “saber expressivo” que são as escolhas que cada 

falante faz para se expressar dentro do repertório da língua que ele fala. 

 

Embora essa divisão da linguagem em três níveis tenha sido aceita pelos 

estudiosos da área, uma pesquisadora alemã e discípula de Coseriu, chamada Brigitte 

Schlieben-Lange (1993), defendeu a ampliação do nível histórico, pois, segundo ela, 

além da história das línguas, há uma história dos textos.   Posteriormente, baseando-se 

nesta observação Schlieben-Lange, Koch (1997) e Öesterreicher (1997), citados por 

Kabatek (2004) propuseram a duplicação do nível histórico coseriano.  

O nível histórico passa, então, a apresentar dois domínios: o da língua histórica 

particular e o das tradições discursivas. A explicação dada pelos dois teóricos é que no 

nível histórico o enunciado passa por dois filtros: o filtro da língua e o filtro das TD. 

O conceito de TD foi difundido no Brasil por Kabatek (2004) um alemão que faz 

parte do grupo que estuda as línguas românicas. O referido autor conceituou o novo 

termo, explicou sua origem e mostrou caminhos para desenvolver pesquisas sobre as 

TD.  

Uma das preocupações de Kabatek (2004) foi fazer a distinção entre TD e gênero 

discursivo, pois, embora gênero possa ser tomado como TD, nem toda TD é um gênero. 

Nas palavras de Kabatek (2004, p.5) “os gêneros são tradições do falar, mas nem todas 

as tradições do falar são gêneros”. 

O autor defende que a noção de gênero é mais abrangente do que a noção de TD, 

pois esta se insere nos gêneros. Um dos traços definidores das TD é “a relação de um 

texto em um momento determinado da história com outro texto anterior” (KABATEK, 

2004, p.5). Nesse sentido, uma tradição discursiva está em consonância com o momento 

histórico, mas sem esquecer os elementos que fazem parte da tradição dos textos. Por 

isso, mesmo que os textos mudem, eles conservam traços de textos do passado e alguns 

traços encontrados nos textos podem ser específicos de uma determinada cultura.   

 Podemos afirmar ainda que as TD compõem um gênero, entretanto, aparecendo 

elas, de forma isolada, por si só, não constituem um gênero textual. Um exemplo disso 

são as saudações (olá, bom dia) que são tradições discursivas, mas que de forma isolada, 

não constituem um gênero. Contudo, algumas saudações podem fazer parte de certos  

gêneros textuais, como as cartas, pois é um recurso que o remetente utiliza para 

cumprimentar seu destinatário. 

Kabateck (2004) apresenta algumas características que são consideradas como 

“traços definidores” para a definição das tradições discursivas presentes nos textos.  O 

teórico alemão elabora três condições que devem ser observadas para julgar se uma 

repetição é TD ou não. A primeira delas é que toda TD tem de ser discursiva. Isso 
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significa que só pode ser considerada como TD a repetição linguística. A segunda, é que 

nem toda repetição linguística é uma TD, pois “palavras como “a”, “segunda”, “é”, 

“que”, por exemplo, são palavras repetidas milhões de vezes em textos da língua 

portuguesa, mas nenhuma delas é capaz de formar uma TD por si só” (KABATEK, 

2004, p. 06). 

A última condição, julgada pelo teórico como sendo a mais complexa, está 

relacionada ao conteúdo do texto. Ou seja, as TD nascem da necessidade do homem de 

comunicar-se e, dessa forma irão compor um gênero textual para possibilitar a relação 

comunicativa entre locutores e interlocutores. 

A partir do exposto, Kabatek (2004, p. 07) elabora o conceito de Tradição 

Discursiva da seguinte forma:  

 
Entendemos por Tradição Discursiva (TD) a repetição de um texto ou 

de uma forma textual ou de maneira particular de escrever ou falar que 

adquire valor de signo próprio (portanto significável). Pode-se formar 

em relação a qualquer finalidade de expressão ou qualquer elemento 

de conteúdo, cuja repetição estabelece uma relação de união entre 

atualização e tradição. 

Uma TD, portanto, corresponde a um texto ou forma textual ou outras formas 

linguísticas, tais como particularidades da fala, que se repetem e surgem de uma 

necessidade de expressar-se cujo uso contínuo sofre atualizações no decorrer do tempo. 

 

CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO CARTA ABERTA: ESTRUTURA 

COMPOSICIONAL E PROPÓSITO COMUNICATIVO 

 

De acordo com Bakhtin (2003) os gêneros discursivos se organizam com base 

em três elementos: conteúdo temático, construção composicional e estilo. O estilo diz 

respeito às escolhas de recursos lexicais, gramaticais e discursivas. A construção 

composicional diz respeito aos aspectos da norma e da forma e o conteúdo temático 

volta-se para o assunto que compõe o gênero e que se liga às diferentes e diversas 

esferas de conhecimento humano. É importante frisar que esses elementos juntos 

determinam o propósito comunicativo pretendido pelo gênero.  

 O gênero carta aberta possui vários propósitos comunicativos (divulgar ideias, 

defender pontos de vista, acusar, reivindicar direitos, denunciar, prestar contas etc.) e 

abordam temas que podem circular em domínio público, uma vez que seu principal 

meio de circulação é o jornal. As informações veiculadas, muitas vezes, são 

direcionadas a alguém especificadamente ou aos leitores do jornal.  

Até meados do século XX, a carta aberta era um gênero muito popular no 

jornalismo local. Contudo, com o passar dos anos, foi desaparecendo de modo que nos 

dias atuais não é comum encontrarmos em jornais publicações do tipo. 

As cartas abertas que constituem o corpus desta pesquisa retratam o momento 

histórico vivido no Estado do Rio Grande do Norte e, especificamente na cidade de 

Mossoró nos primeiros 50 anos do século XX.  Defendemos que o resgate desses textos 

possibilita conhecer fatos que fizeram parte do percurso histórico vivido pela população 

da época.  

 As cartas, apesar de serem usadas com diversas finalidades comunicativas e em 

diferentes domínios discursivos (privado, comercial, administrativo, jurídico, religioso, 

jornalístico etc.) possuem elementos composicionais bem definidos que se fazem 

presentes na maioria delas. Silva (2011) define o gênero da seguinte forma: “a carta – 

também conhecida como correspondência, epístola ou missiva – é um gênero textual 
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que permite uma comunicação direta entre indivíduos dentro de uma relação específica 

em circunstâncias específicas”. Assim, por meio da carta os indivíduos tem a 

possibilidade de se comunicarem de forma eficaz, considerando suas necessidades. 

  Algo que diferencia a carta aberta da carta pessoal é o fato de que esta tem, na 

maioria dos casos, caráter confidencial enquanto que aquela é vinculada em mídia 

impressa em que a população tem acesso. 

 Com relação à estrutura composicional apresenta todos os elementos 

característicos dos gêneros epistolares: saudação inicial, corpo da carta e despedida.  

 Outro aspecto importante observado nas cartas abertas coletadas foi o uso 

do padrão culto da língua, inclusive com o emprego da 2ª pessoa do plural, como 

podemos verificar no trecho a seguir:  
 

a) Ao Illustre Dr. Sampaio Correia, 

    A importancia da Commissão que vos foi confiada em quadra tão momentosa, e afflictiva 

para os filhos do norte do Brasil, bem nos attesta o quanto de capacidade reunis aos vossos 

altos conhecimentos.  

   Pensamos, comtudo, que para o desempenho da elevada missão, não dispensareis as 

informações dos naturaes, acolhendo-as como auxilios precisos. (O Mossoroense: 23 de março 

de 1904) 

 

Além disso, nas cartas analisadas predomina o tipo textual argumentativo,uma 

vez que uma das características discursivas desse gênero é convencer o(s) 

destinatário(s) a aderirem ao ponto de vista defendido pelo autor, como atesta o 

exemplo abaixo: 

 
b) No nosso humilde entender, ja que não podemos, durante as estações dos invernos, prender 

ou desviar a ventos allísios, somente grandes estradas de ferro que liguem o norte ao sul da 

Republica, e cortem as differentes regiões do Brasil, poderão trazer o remedio que cure os 

males que as seccas produzem, e de males eguaes nos preserve. (O Mossoroense: 16 de abril de 

1904) 

 

No exemplo citado, o autor da carta defende a construção de estradas de ferro 

em vez de açudes, pois os açudes só trariam benefícios à população se houvesse 

inverno, enquanto que as estradas de ferro seriam úteis para transformar riquezas, 

independente de haver chuva ou não.  

 

O CONTEÚDO TEMÁTICO DAS CARTAS ABERTAS: RESGATE DO 

CONTEXTO HISTÓRICO. 

 

Após a coleta no arquivo do Museu Lauro da Escóssia, na cidade de Mossoró, 

foi constituído um corpus de 20 cartas abertas, porém, para fins de análise, 

selecionamos 12 exemplares.  

As cartas abertas publicadas nos jornais O Mossoroense e O Jornal do Comercio 

apresentam temas variados, embora o tema da seca tenha sido bastante recorrente. Além 

do tema da seca, destacamos mais 05 temas, sobre os quais passaremos a comentar.   

 

1) A seca 

O tema da seca está presente em 05 cartas abertas do corpus. Uma série de 05 

cartas, escritas pelo redator do jornal O Mossoroense, tinha como destinatário o Dr. 

Sampaio Correia, engenheiro da Inspetoria de Obras contra as Secas (IOCS) que veio 

em missão ao estado do Rio Grande do Norte para ver de perto os problemas 

ocasionados pela seca e buscar soluções.  
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O problema da seca que assolou a região nordestina no final do século XIX e 

continuou no inicio do século XX era noticiado nos jornais da época como muita ênfase. 

De acordo com Silva e Medeiros (2008) a grande seca de 1877/1979 levou o governo a 

buscar alternativas para melhorar a convivência do sertanejo com a seca. Uma dessas 

alternativas era construir açudes para armazenar a água da chuva e servir à população 

em tempos difíceis. Porém, construir açudes sem a chuva para enchê-los não era 

suficiente e muitos nordestinos morreram de fome ou foram obrigados pela situação a 

deixar sua terra em busca de sobrevivência.  

As cartas abertas descrevem a situação da população e exige das autoridades 

soluções, para amenizar a miséria da população. 

 
c) Passou a epocha das plantações, o povo deixou os seus lares e os seus terrenos de cultura, e 

portanto faltão-lhe todos os meios para o trabalho, desde as seáras que abandonaram, até o 

pão que mendigam diariamente.(O Mossoroense: 23 de março de 1904) 

 

d) Envideis todos os meios e esforços possíveis para obtenção de donativos, que venham de 

algum modo, minorar as scenas da miséria que a terrível hecatembre das seccas começa a 

implantar nessa região(O Mossoroense 12 de junho de 1902) 

 

 
e) O PROLONGAMENTO DA ESTRADA DE FERRO DE MOSSORÓ até Petrolina, a 

construcção DO AÇUDE DO CANTO DA LAGOA NO RIO UPANEMA, e da barragem de 

pedrinhas, no Rio Mossoró, são obras, para nós, utilíssimas. (O Mossoroense: 12 de junho de 

1902)  

 

 Nos fragmentos acima, vemos a tentativa de mostrar o quão importante seria a 

construção de algumas obras a fim de amenizar os problemas e transtornos que a seca 

trazia.  

Numa carta aberta publicada no Jornal do Comércio de Mossoró, o senhor 

Joaquim Amorim escreve ao Dr. Piquet Carneiro para falar de sua preocupação com a 

paralização das obras de um açude na cidade de Martins/RN.  

 
f) Vindo aqui a Mossoró rezolvi publicar essas poucas linhas dando a Vs. uma ligeira 

informação acerca do açude do Corredor, no município de Martins. 

Esperei até agora que outro filho dalli, mais competente, mais habilitado e relacionado fallasse 

sobre o assumpto, 

O açude do Corredor foi começado há anos, sendo suspensos os trabalhos por falta de verba. A 

sua utilidade e importância como obra contra a secca foram reconhecidos pelo governo que o 

mandou construir o sobre elle que o digam os fiscais que ali foram e o Dr. Sampaio Correa que 

o viu e examinou.(Jornal O Comércio de Mossoró: 08 de março de 1908) 

 

Na série de cartas destinadas ao Dr. Sampaio Correia fica evidente o interesse de 

grupos locais influentes na cidade em viabilizar a construção de uma grande estrada de 

ferro, ligando o Rio Grande do Norte a outros estados. Nesse intento, há uma tentativa 

de desqualificar a construção de açudes sob o argumento de que se não há chuva, esses 

reservatórios tornam-se inúteis e economicamente inviáveis.   A tese defendida é que a 

construção de uma grande estrada de ferro traria progresso e abriria postos de trabalho 

para os flagelados, como mostram as passagens abaixo:   
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g) Tratando-se de medidas de prevenção contra as seccas, não nos devemos demorar sobre os 

açudes e barragens, que para tanto são inuteis, e nem sobre as pequenas estradas de ferro, de 

resultados completamente negativos. ( O Mossoroense: 16 de abril de 1904) 

 

e) Vistes ainda que o Seridó ja não carece tanto dos açudes, quanto estes carecem d’agua. 

 Temos que em açudes para seis estados dos mais flagellados pelas contas precisar-se-ião de 

cem mil contos de reis, sem fallar nas (ilegível) anualmente dever-se-ão (ilegível) a 

conservação d’esses (ilegível) ainda mais que nada (ilegível) dariam lles para ca cofres 

publicos. 

Entretanto uma estrada de ferro d’aqui a Boa vista no rio S. Francisco (560 kilometros a 25 

contos de reis cada um conforme o calenlo do Snr. Graf) custará apenas 14:000 contos. 

E se uma estrada de ferro n’estas condições é superior a açudes, se dá rendimentos bastantes 

para compensar o capital empregado, se é uma medida de prevenção contra seccas, vós sois 

(ilegível) para bem ajuizardes (ilegível).( O Mossoroense: 17 de maio de 1904) 

 

2) Fortalecimento de amizades 
Ao longo da pesquisa, observamos que algumas cartas se voltam para questões 

de ordem pessoal. Um exemplo é a carta aberta escrita pelo prof. M. de Almeida Barreto 

ao ilustre João da Escossia, carinhosamente chamado pelo professor de “Escossinha”. O 

objetivo de Almeida Barreto ao escrever essa correspondência era tentar “burlar” um 

pouco a saudade que sentia do amigo em virtude de ambos estarem por muito tempo 

separados. Abaixo seguem trechos que ilustram essa afirmação: 
 

f) Há relações que resistem ao tempo, ao espaço e as vicissitudes da vida. [...] 

Posso estar no Polo Sul e João da Escossia no Equador, a temperatura, quanto a amizade è a 

mesma, (O Mossoroense: 21 de Fevereiro de 1932) 

 

3) Interesses comerciais 

Numa carta aberta escrita por João Severiano da Camara destinada aos seus 

“Patricios” o objetivo é fazer a publicidade da Industria Têxtil Estrela S.A, a fim de 

vender as ações da referida empresa. Na carta, o emissor apresenta o jornalista Angelo 

Cibela que era o responsável por viajar pelo Estado para divulgar a empresa, de 

propriedade do emissor da carta.  
 

g) Com esta apresento aos espíritos Progressista do Estado, o jornalista ANGELO CIBELA, 

que, atualmente, percorre os municípios no sentido de colocar as ações da indústria TEXTIL 

ESTRELA S. A. 

Trata-se de um empreendimento honesto e de viril importância para a economia potiguar, 

solicito de todas as pessoas interessadas no progresso da terra, a cooperação necessária para 

o êxito desta iniciativa. (O Mossoroense: Novembro de 1948.) 

 

4)  Disputas judiciais 

 

As cartas abertas também tinham a finalidade de acusar adversários. Numa das 

cartas analisadas, o autor denuncia uma injustiça cometida por um juiz de direito contra 

seu irmão em favor de um amigo e compadre. Conforme o conteúdo da carta, o juiz 

desconsiderou as provas apresentadas e deu ganho da causa ao seu compadre.  

 

h) Contando-se todas essas regularidades, que não foram as unicas (5), e apezar de ter 

apresentado meu irmão objetos de valor para nullidade do feito, como sejam, por exemplo, a 

certidão de que a terra d’esde 1873 se achava judicialmente demarcada, teve sentença contra, 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1471



7 
 

prejudicando-se, como é facil verificar, em nunca menos de sessenta braças de seus terrenos e, 

como dissemos, cercados e edificadas em parte. Agora pasme o publico: o Dr. Josè Correia foi 

o juiz da questão. Elle, o chefe, ex-advogado, o amigo particular...tudo isto do Snr. João 

Pedro!( O Mossoroense: 13 de março de 1912) 

 

5) Prestação de contas 

 

As cartas abertas também tinham como finalidade prestar contas, como por 

exemplo, a carta que o diretor do Colégio Diocesano, o Monsenhor M. de Almeida 

Barreto, destinou aos pais para informar sobre o fim do ano letivo e mostrar os 

resultados e o planejamento para o futuro.  

i) Com louvores à Providência encerrámos a 23 de novembro o anno lectivo do nosso 

educandário e escolas anexas. (...) 

Outrossim, para poupar tantos sacrifícios aos paes, a directoria esta empenhada em obter so 

Conselho Superior do Ensino uma banca examinadora, cujos exames serão equiparados aos do 

Collegio Pedro II (...) (O Mossoroense: 31 de dezembro de 1924) 

 

6) Denúncia de problemas do cotidiano 

 

Numa carta remetida ao redator do jornal, um morador da cidade de Campo 

Grande-RN denuncia problemas que afetam a sua cidade e o afetam particularmente. O 

barulho ocasionado por bailes e animais soltos pelas ruas são os motivos da denúncia. 

Outro fato que merece destaque é o preconceito contra os negros.  

 

j) É assim que ultimamente uma corja de negros teem ganhado grande prestígio em nossa terra 

chegando ao ponto de formarem fobó no prédio onde funciona a nossa aula municipal.  

É o cúmulo; mas é a pura verdade! 

Morador vizinho como sou, do referido prédio, já por duas vezes, com prejuizo da minha saude 

um pouco arruinada, tenho sido incomodado com esses fobós, e se não fui pela terceira vez foi 

porque o ultimo que ali formaram, o tenente comandante do nosso destacamento permaneceu 

até alta madrugada. (O Mossoroense: 10 de novembro de 1917) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Ao concluir esta pesquisa, percebemos que os estudos baseados na noção de 

Tradição Discursiva possibilitam conhecer aspectos tanto relativos a questões textuais 

quanto a aspectos do contexto histórico. As cartas abertas são uma rica fonte de 

informações por meio das quais podemos reconstruir a história social de Mossoró e até 

do Estado, principalmente àquelas que tratam da temática da seca.  

Com relação ao conteúdo temático, as cartas abertas dão conta de temas os mais 

variados que englobam questões pessoais e de interesse coletivo.  

Outro aspecto importante de estudar os gêneros numa perspectiva diacrônica é 

podermos observar as mudanças que ocorrem na língua, o que prova que os textos 

refletem diretamente o contexto histórico em que foram produzidos e circularam. 
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo analisar a melancolia e do fracasso dentro da 

obra Banguê de José Lins do Rêgo, mais especificamente estes projetados no 

protagonista Carlos de Melo, que possui uma narrativa repleta de incapacidade de lutar 

pelo que quer e principalmente a melancolia vigente nele pelo retorno quase que diário 

ao passado glorioso de seus antepassados, como fuga da realidade. Assim como outras 

obras de José Lins, é composta por três partes que podem perfeitamente serem 

compreendidas separadamente. Na primeira parte encontra-se como tema “O velho José 

Paulino” no qual apresenta de inicio Carlos de Melo narrando seu retorno após ter 

afastado uns dez anos. A partir de então esta parte do livro trabalha a decadência 

gradativa do coronel Zè Paulino. A segunda parte da obra está reservada a Maria Alice, 

a mulher do qual Carlos de Melo teve um caso e apaixonou-se por ela, mas se vê 

frustrado com esse romance, pois não consegue lutar por esta mulher no qual o inspirou 

por alguns instantes a tornanar-se um homem realizado, pois através dela viu 

possibilidades de escrever artigos, é bem verdade que não fracassou quanto a isso 

também. Já a terceira parte do romance é atribuído o nome do próprio titulo da obra 

Banguê. Nela está inserida a morte do coronel José Paulino e a firmação gloriosa das 

usinas sobre os engenhos, em especial o Santa Rosa que foi vendido por Carlos de 

Melo, para o seu tio Juca. E dessa forma se lança para um emprego publico na cidade.  

Para que seja possível este trabalho é necessária a utilização de alguns embasamentos 

teóricos, de críticos literários como é o caso de Lafetá (2004), Cândido (1992), 

Coutinho E Castro (1991) entre outros que subsidiou com teorias necessárias para a 

realização de uma boa discussão a cerca do tema em questão. Por fim, foi possível 

concluir que o personagem é um retrato de uma sociedade que foi incapaz de avançar 

diante das mudanças que vinham adentrado ao meio rural, tornando este personagem 

um ser que reflete angustia e melancolia como consequência desse fato. 

 
 

Palavras chaves: Carlos de Melo; fracasso, melancolia; decadência. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

O romance “Banguê”, de José Lins do Rêgo, publicado em 1934, é uma narrativa 

que apresenta uma sociedade patriarcal em decadência, proveniente do processo de 

abolição dos escravos, e principalmente pela mudança do sistema mercantil, uma vez 

que, a cobiça pelos lucros era grande. Desse modo a produção dos engenhos do nordeste 

foi cedendo lugar às indústrias, do qual a figura do velho José Paulino, e 

consequentemente, de Carlos de Melo são alguns exemplos desses homens que não 

conseguiram adequar a essa nova maneira instalada do Brasil durante o século xx. 

 Sendo, José Lins do Rêgo um autor regionalista brasileiro, procurou escrever 

sobre os engenhos nordestinos, porque, durante sua infância conviveu nos engenhos 

açucareiros de perto, e como tal guarda em sua memória boa parte das historias vividas 

em outrora. 
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  Dessa forma Lins conseguiu transformar em literatura sua vivência nos 

engenhos açucareiros da região nordestina. Tal feito, lhe rendeu um bom material 

resultante de narrações singulares da região nordestina, contendo principalmente o 

linguajar peculiar. Esse modo de produção, similar a realidade vista a partir daqueles 

que vivenciaram o meio rural o tornou um artista em destaque no meio literário.  

Neste momento o autor Lins insere na segunda geração de 30, no qual tiveram o 

compromisso de manifestação e denuncia com o objetivo de mudança na forma de 

produção, ou seja, seus interesses durante suas criações estavam voltados para o mais 

oprimido. Isto é, os literários passaram a manifestar sua tomada de consciência. 

O presente artigo tem por objetivo contemplar o personagem Carlos de Melo como 

representante da decadência do mundo dos senhores de engenho possuindo o engenho 

Santa Rosa especificamente como espaço da narrativa. 

 

 

2. BASE TEÓRICA 

 

 

Para se compreender a linha de produção das obras se José Lins do Rêgo é 

necessário recorrer a sua biografia, até mesmo para que se torne possível o 

entendimento a respeito de alguns escritores citar que muitas de suas obras do ciclo de 

cana se açúcar são  uma espécie de auto biografia do autor.  

De inicio Lins compreende bem as historias de engenho pois nasceu na Paraíba, 

mais especificamente na Vila do Pilar em 03 de junho de 1901. Seus pais eram João do 

Rêgo Cavalcanti Sobrinho e Amélia 22 Lins Cavalcante de Albuquerque. Após a morte 

de sua mãe José Lins passa a morar com seu avô materno no Engenho Corredor o que 

justifica, o favorecimento do ambiente dos engenhos em suas obras, pelo simples fato 

dele ser uma testemunha do ápice e da decadência dos engenhos açucareiros. 

O romance Menino de Engenho foi sua primeira obra publicada em 1932 torna-se 

um sucesso entre os críticos, o que significa o início do ciclo de cana de açúcar, e no 

qual dar-se sequência a uma trilogia do narrador Carlos de Melo nos romance Menino 

de Engenho, Doidinho (1933) e Banguê (1934). 
Segundo Júnior (1968), o estilo expressivo de José Lins do Rêgo muito se deve as 

histórias narradas de Trancoso, assombrações e aos narradores populares das feiras 

nordestinas. José Lins optou por uma linguagem popular cujas expressões eram 

coloquiais do nordeste, o que lhe rendeu um estilo próprio, composto por sintaxe 

pessoal, períodos curtos, ordem direta, adjetivação enxuta e essencial, modismos, 

arcaísmos e idiotismos. 

As suas obras foram aceitas e aplaudidas, por que em sua aparição enquanto autor 

literário, já tinha surgido a fase modernista no qual teve como fronteira da fase polêmica 

do modernismo a obra Macunaíma em 1928. 

Dessa forma José Lins contribuiu com a literatura Brasileira por trazer em suas 

prosas primeiramente o ritmo dos cantadores de feiras; o linguajar nordestino; 

transfiguração literária da linguagem coloquial nordestina, do qual apresentava a 

entonação real dos cantadores o que lhe rendeu um excepcional estilo e naturalidade em 

sua língua livre. Essa sua maneira de escreve só foi possível por que existiu a revolução 

de 30. 

Para tanto 1930 é uma data importante por se firmar um período novo do romance 

brasileiro, no qual através de suas obras os escritores poderão traçar novos rumos 

literários e expressar uma preocupação maior as criticas quanto as questões sociais 

como: a desigualdade social, escravidão, o coronelismo entre outras. Durante tal 

movimento alguns autores destacaram-se tais como: José Lins do Rêgo, Rachel de 

Queiroz, Graciliano Ramos e Jorge amado. Estes autores apresentaram em suas obras 
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assuntos relativo a sua região, abordando os impactos sofridos aos brasileiros com a 

vinda de Gétúlio Vagas ao poder, ao Estado Novo, e principalmente as mudanças 

econômicas do país.  

Segundo Lafetá (2004) o estudo do modernismo é marcado por dois problemas 

fundamentais quando relacionados aos seus limites e o seu alcance, o primeiro deles é a 

indagação sobre sua renovação estética: uma vez que era preciso verificar qual a 

proporção em que os meios tradicionais de expressão eram afetados pela nova 

linguagem proposta, ou seja, até que ponto essa linguagem era realmente nova; 

enquanto o segundo problema era procurar estabelecer um limite entre as relações que 

movimento mantém com os outros aspectos da vida cultural, de forma que a renovação 

dos meios de proferir se insere no contexto amplo da época. 

Nesse sentido o autor conclui que o novo movimento situa-se, em primeiro lugar, 

dentro da ordem literária, e depois em sua relação com as outras ordens de cunho social, 

sendo que o projeto estético está ligado às mudanças realizadas na linguagem e o 

projeto ideológico ligado ao pensamento contemporâneo.  

Por isso a tristeza, melancolia e decadência são algumas das características 

bastantes presentes nas obras de José Lins do Rêgo, uma vez que estes são alguns dos 

elementos que se encontra da geração dos escritores de 30 e para tanto Lins atribui aos 

seus personagens aspectos físicos e psicológicos decadentes, ações fracassadas e 

constante fuga da realidade vivida, ao ponto de se prender as glorias e vitorias de um 

passado, por serem estes personagens seres incapazes de acompanhar as mudanças que 

adentra ao espaço rural da época. 

 

  

3. CARLOS DE MELO UMA FIGURA DECADENTE  

 

 

Banguê é uma obra que compõe a trilogia de Carlos de Melo, no qual o apresenta 

formado bacharel em direito, no entanto não exerci a profissão e retoma ao seio rural, 

junto ao seu avô José Paulino, um senhor representante da cultura patriarcalista, 

sustentado nos sistemas escravocrata e latifundiário. Logo a pós a morte do seu avô, 

Carlos de Melo herda do Engenho Santa Rosa, este que é descrito varias vezes como 

imenso, bem como a casa ocupada pela família do coronel. A conhecida “casa-grande” 

esta casa é intitula pela sua dimensão que faz juiz nome. A casa- grande acaba por 

torna-se objeto de estudos de Freyre a respeito do quadro sociológico brasileiro. 

A obra se volta para a incapacidade de Carlos de Melo em dar sequencia ao 

comando do engenho, com a mesma capacidade que o seu avô. Os anos acadêmicos que 

viveu em Recife foram suficientes para que afasta-se do domínio rural, e durante seu 

retorno Carlos se vê deslocado, de acordo com sua impossibilidade de levantar o 

engenho que gradativamente sucumbe a usina. 

Ao constatar a derrocada do engenho, Carlos de Melo, pouco a pouco também se 

encontra em crise, atormentado diante da eminente decadência de toda uma hierarquia 

da qual orgulhava em fazer parte. Rêgo (2011) 
 

 
Tudo era da literatura que se fazia naquele tempo. Um senhor de 

engenho era um motivo literário de primeira ordem. Viam-se esses 

homens toscos como verdadeiros aristocratas, comendo com facas de 

prata e andando de carruagem. A tradição dessa gente me enchia de 

orgulho de ter saído de tal gente. . Ia longe nos meus sonhos, pensava 

em montar no humilde Santa Rosa o luxo dos meus antepassados. 

Daria festas, encheria a casa-grande de tudo que fosse conforto [...] 
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Escreveria até em jornais indagando pelos restos desta nobreza. 

(RÊGO, 2011, p. 18). 

 

 

É possível perceber que esta citação exemplifica uma realidade passada a cerca dos 

ciclos açucareiros e sua perda de status na região brasileira. É a partir deste contexto que 

esta inserida a obra mostrando a queda de uma determinada classe econômica. E dessa 

forma o personagem se mostra melancolicamente decepcionado pelas mudanças sociais 

que vieram a mudar o perfil social rural. É a partir da ótica desse personagem principal 

que José Lins explora o drama de um mundo em decadência e as profundas 

transformações sociais de um novo sistema.  

O narrador personagem mostra-se como uma espécie de representação de uma crise 

da qual passava o mundo rural, uma vez que os serviços manuais que os engenhos 

tinham estavam cedendo lugar para as usinas, maquinas que não necessitavam de muita 

mão de obra. Dessa forma Lins toma através do personagem protagonista uma 

representação da tradição rural, mostrando Carlos como um ser incapaz de assegurar o 

sucesso do Santa Rosa e nesse sentido, pouco a pouco o herdeiro do Coronel se vê em 

uma crise pessoal. 

Dessa maneira José Lins traça o retrato da crise pelo qual passaram os engenhos 

açucareiros nordestinos, e para tanto faz valer-se do uso da memória. Isto porque Lins 

conviveu de perto com esses ambientes, já que ele fora um descendente de senhor de 

engenho e acompanhou de perto as ruínas e sofrimentos daqueles que dependiam desse 

sistema e está é uma das suas grandes contribuições para a literatura brasileira, um olhar 

amplo que abarca não só os engenhos, mais todos aqueles que fizeram parte desse 

mundo. Além do que suas narrativas são contribuições para o acervo da identidade 

cultural de um povo não só nordestino, mas toda a nação.  

Ao mostrar a desestruturação dos engenhos nordestinos, Lins faz com que aqueles a 

que vierem a ler sua obra reflita a respeito do impacto que ocasionou a desestruturação a 

cultura patriarcalista para aqueles que eram dependentes desse sistema, além é claro da 

reflexão a nível textual, pois alguns acontecimentos dessa obra de ficção estão baseadas 

em um recurso memorialístico de quem viveu cenas senhoriais dos donos de engenhos. 

Dessa forma a memória é um recurso que traça um paralelo entre a ficção e a 

biografia de José Lins:  

 

 
Em Bangüê, José Lins do Rêgo liquida, parece definitivamente o 

personagem Carlos de Melo que já acompanháramos desde a infância 

em Menino de Engenho até a adolescência em Doidinho. Esse 

personagem não é talvez, senão um desdobramento libérrimo do autor, 

condicionado a um registro de criação que, malgrado um ou outro 

acento de invenção pura, exubera em força latente de veracidade. 

(GOMES apud COUTINHO e CASTRO, 1991. P. 263) 

 

 

Isto quer dizer que nas obras de Lins a memória é um meio utilizado pelo autor para 

narrar às representações dos quais ele estava bem integrado, sendo dessa forma uma 

contribuição de grande importância, pois documenta a identidade de todo um povo 

nordestino preso a uma cultura que pouco a pouco se desfazia devido as mudanças 

sofridas no setor rural.  

Existe corriqueiramente como um traço singular do autor a presença da melancolia e 

do fracasso, principalmente no personagem principal Carlos de Melo, pois este 

encontra-se incapaz de sequenciar a hierarquia de seu povo e não consegue lutar por 

Maria Alice uma mulher a quem diz amar. 
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Maria Alice torna-se inquilina da casa-grande do engenho do Santa Rosa após o seu 

marido um parente próximo da casa, ter pedido para que ela passa-se uma temporada no 

campo pois  a deixaria sã de sua doença dos nervos. Afinal os médicos disseram que se 

tratava de um caso simples. Além do que fora mandado para uma comissão no Brejo de 

Areia, e não poderia deixa-la só. 

 Segundo Carlos de Melo ela é muito bela e de voz doce, além do que “Tinha uns 

olhos maravilhosos. Fechava-se quase quando se ria. E que dentes e que boca mostrava 

nas suas risadas!” Rêgo (2011. p.65). Dessa forma ele se encantou pela moça ao ponto 

de sentir ânimo para a vida no engenho, porém com o retorno do marido ela finge que 

nada tivera acontecido, e ele foi incapaz de contestar a sua decisão de voltar para o 

marido após o romance que tiveram. 
 

 
Comovi-me, pensando em coisas absurdas. E ela abanava a cabeça. 

Não. Tinha que ir. Era bom acabar logo com aquela historia. E 

abraçou-se comigo debaixo do umbuzeiro, molhando-me o rosto com 

suas lágrimas. Eu não acreditava que aquilo acabasse nunca. Parecia-

me de muito longe a separação. (RÊGO, 2011. P.100). 

 

 

 Então é possível compreender o drama do qual o nosso protagonista vivi, um 

homem sem expectativas de um futuro prospero, que leva a vida preso inutilidade. Um 

homem fracassado, que sofre com os efeitos de um processo de modernização. 

Para Bueno o fracasso é mais bem sentida e projetada durante a década de 30, 

podendo ser possível expressar a visão de mundo do autor a respeito da época em que 

vivia. É a partir dessa forma que se compreende o protagonista Carlos de Melo. 

Um ser completamente melancólico, pois se fecha para o mundo. Um jovem que 

vive atrás de noticias de jornais, que folheia livros, mas não os lê devidamente. Procura 

fugir da triste realidade em que vive através dos sonhos de um dia de gloria, porém 

assiste a derrocada moral e matérias dos aristocratas e senhores de engenhos em 

primeira mão, pois sobre sua cabeça encontra-se o sentimento de impotência para reagir, 

aos problemas que o afligem, esperando sempre por um milagre inesperado que venha a 

desaparecer todos as suas dificuldades.  
 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 

De acordo com o que foi exposto neste artigo, é possível concluir que o 

personagem principal Carlos de Melo, é a representação de uma geração incapacitada 

para dar sequência aos trabalhos dos seus antecessores, visto que as circunstâncias 

seriam outras. E dessa forma o fracasso e a melancolia eram características 

predominantes projetadas no personagem Carlos de melo, um homem que vive 

atormentado pela sombra de seu avô. Um coronel rígido e com princípios, um 

conquistador de terras e de prestigio.  

  

Em resumo, banguê é um romance do qual trabalha perfeitamente a decadência e 

a consequentemente morte dos engenhos da região nordeste. Sendo bem representada tal 

façanha pelo Engenho Do Santa Rosa. Lugar onde é narrada a vida de Carlos de Melo 

sua vida adulta. Esta obra trás através do olhar do seu narrador as consequências da 

industrialização no meio rural para aqueles que não conseguiam aderir a essa nova 

forma de trabalho e dessa forma Lins é Genial pois trás para perto o sofrimento de todos 
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que eram dependentes do antigo sistema de serviço rural. E em especial o personagem 

central – Carlos de Melo – é atribuído um processo de declínio parecido com o engenho 

Santa Rosa. Uma vez que a perda da hierarquia do senhor de engenho, Carlos de vê 

tomado pela melancolia, um ser preso ao passado e apegado aos sonhos como uma 

forma de escapar da realidade em que vive, isto é, o transforma em um homem 

fracassado em seus projetos e sem capacidade de lutar pelo que almeja.   
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DAS HISTÓRIAS DE ROBINSON CRUSOÉ À ROSA DO POVO: A TRAJETÓRIA

DO LEITOR-ESCRITOR CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

Djânia Xavier Leandro1; Roniê Rodrigues da Silva2

RESUMO: Este trabalho objetiva apresentar a trajetória literária do escritor mineiro Carlos
Drummond de Andrade, partindo da sua experiência de menino leitor, prosseguindo pela sua
formação enquanto poeta. A nossa análise destaca, sobretudo, a escrita dos seus primeiros
livros, dentro de uma sequência de análise que vai de Alguma Poesia, publicado em 1930, até
o lançamento de A Rosa do Povo, datado de 1945.  

PALAVRAS-CHAVE:  Poesia;  Carlos  Drummond  de  Andrade;  Leitor-escritor;  Alguma
Poesia; A Rosa do Povo. 

É durante o período cognominado por República Velha que, em 1902, nasce Carlos

Drummond de Andrade, considerado, posteriormente, um dos maiores poetas da Literatura

Brasileira.  Drummond  vem ao  mundo  às  06:00h  da  manhã  em Itabira  do  Mato  Dentro,

interior das Minas Gerais,  aos 31dias do mês de outubro,  sendo filho de Carlos de Paula

Andrade e Dona Julieta Augusta Drummond Andrade.  Nessa pequena localidade, conforme

se sabe, passa os primeiros anos de vida, convivendo com os familiares mais próximos, como

se representa no poema “Infância”, publicado anos mais tarde em seu primeiro livro:

Meu pai montava a cavalo, ia para o campo.
Minha mãe ficava sentada cosendo.

Meu irmão pequeno dormia.
Eu sozinho menino entre mangueiras

lia a história de Robinson Crusoé,
comprida história que não acaba mais.

No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu
a ninar nos longes da senzala — e nunca se esqueceu

chamava para o café.
Café preto que nem a preta velha

café gostoso
café bom.

Minha mãe ficava sentada cosendo
olhando para mim:

— Psiu… Não acorde o menino.

1 Discente do Curso de Letras Vernáculas do Núcleo Avançado de Educação Superior de Umarizal – NAESU,
CAMEAM, UERN.  E-mail: djania_xavier@hotmail.com

2 Docente do Departamento de Letras Vernáculas do Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia
– CAMEAM, UERN. E-mail: rodrigopinon@ig.com.br
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Para o berço onde pousou um mosquito.
E dava um suspiro… que fundo!

Lá longe meu pai campeava
No mato sem fim da fazenda.

E eu não sabia que minha história
era mais bonita que a de Robinson Crusoé

(ANDRADE, 2013, p. 13)

O retrato  descrito  nos  versos  citados  remete  à  recorrência  de  suas  lembranças  de

menino de interior nascido na fazenda. Nele, observa-se o infante provinciano, com hábitos de

leitor cosmopolita. Se na estória de Daniel Defoe o herói era um naufrago solitário, os tempos

de Drummond são outros: ele não reside numa ilha, mas numa fazenda, mundo provinciano e

besta, no qual convive com a família. Ambas as experiências, a literária e a real, irão se cruzar

e viverão no imaginário que seguirá a vida do poeta, assim como aponta o crítico Silviano

Santiago (2006,p,32-33) ao dizer que:

A experiência do menino tímido e provinciano, filho de fazendeiro, se soma
à extraordinária aventura marítima vivida em tempos antigos pelo náufrago
Robson Crusoé. As duas dão forma a um campo de ação, que, a partir de
Sentimento do Mundo até Novos Poemas, será povoado de maneira notável
pela poesia. O romance de Daniel Defoe, tal qual estampado na revista O
Tico-Tico, anuncia para a criança o seu destino de poeta: “E eu não sabia que
minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoé”[grifos do autor].

Aos oito anos, o menino inicia seus estudos no Curso Primário no Grupo Escolar Dr.

Carvalho  Brito  em Itabira.  Seis  anos  depois,  em 1916,  ao  ingressar  no  Colégio  Interno

Arnaldo da Consagração do Verbo Divino, em Belo Horizonte, conhece aquele que viria a se

tornar um de seus grandes amigos e companheiros de trabalho público, Gustavo Capanema.

Sabe-se que Drummond, por motivos de saúde, é obrigado a deixar a escola e passa a

ter aulas particulares com o professor Emílio Magalhães, em casa, por um período de dois

anos.  Em maio de 1918 é publicado “Onda”, poema em prosa e considerado seu primeiro

trabalho que vem a público por iniciativa de seu irmão Altivo Drummond de Andrade em um

jornal chamado de  Maio.  Em mesmo ano, volta a frequentar uma instituição de ensino, o

Colégio Anchieta da Companhia de Jesus, de onde é expulso por insubordinação mental pelo

padre reitor do Colégio. Nas palavras de Drummond, a expulsão foi “muito arbitrária, sem
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direito  a defesa”3,  pois,  durante as  aulas,  apenas expressava “independência de espírito”4,

sendo por isso considerado indigno de continuar seus estudos naquela instituição jesuíta na

cidade de Nova Friburgo no estado do Rio de Janeiro. Em sua segunda entrevista ao repórter

Geneton Moraes Neto (1994, p.40) pouco antes de seu falecimento Drummond fala deste

episódio:

Fui expulso do colégio na adolescência. Não era problema de infância.
Não  tenho  trauma,  não.  Já  falei  tanto  mal  dos  padres  que  me
expulsaram, já esculhambei tanto que hoje estamos quites. Tanto é que
fui até convidado a visitar o colégio de onde fui expulso, por ocasião
de uma comemoração de uma sociedade de ex-alunos. 

Após  a  mudança  para  a  capital  mineira  no  ano  de  1920,  o  menino  provinciano

encontra em Belo Horizonte as condições necessárias para desenvolver a arte da escrita já

despontada  nele  desde  muito  cedo.  Contudo,  nessa  época,  ainda  desempregado,  vivia  às

custas  do  pai,  Carlos  de  Paula,  fazendeiro  de  boas  posses  e  que  muito  lamentava  o

comportamento do filho, classificando-o, como lembra o próprio poeta, como “vadio, mau

estudante e antisocial”5. 

Na capital mineira, as relações e vivencias do jovem Drummond passa a dar lugar a

outros hábitos e posturas cosmopolitas. Conhece aqueles com quem fundaria A Revista e que

viriam a ser grandes nomes de nossa literatura. Figuras importantes no panorama não apenas

literário,  mas também social do país. Jovens frequentadores do Café Estrela e da Livraria

Alves, transeuntes assíduos da Rua Bahia: Emílio Moura, João Alphonsus, Pedro Nava, Abgar

Renault, os quais influenciarão de forma decisiva na vida de Carlos Drummond de Andrade.

Destes relacionamentos e influências resultará, posteriormente, o chamado Grupo Mineiro. A

esse respeito, em declaração, Drummond de Andrade (2008, p. 47) fala das reuniões onde

discutiam literatura e  política:  “O bom de nosso grupo era que,  amando a literatura,  não

formávamos propriamente um grupo literário. [...] Não lançamos manifesto. Não elaboramos

estratégias literárias. Os rapazes se aproximaram naturalmente, movidos pela simpatia pessoal

ou por interesse intelectual convergentes”. 

3 Ver MORAES NETO, Geneton. O dossiê Drummond. São Paulo: Globo, 1994, p. 40.

4  Idem, p. 40.

5 Idem, ibidem, p.29.
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No ano de 1923, ingressa para a escola de Odontologia e Farmácia em Belo Horizonte,

concluindo-a dois anos depois. Todavia, como se sabe, esta é uma profissão que nunca veio a

exercer. Ao passo de um ano, desembarca na capital mineira, no Grande Hotel, aqueles que

formavam os grandes nomes do grupo modernista paulista, sendo eles: Oswald de Andrade,

Tarsila do Amaral e Mário de Andrade, de quem Drummond virá a se tornar grande amigo e

confidente. O encontro com os intelectuais paulistanos marcará para sempre a vida do jovem

escritor mineiro que, no ano seguinte, inicia correspondências com Mário, bem como com

Manual Bandeira, a quem se confessa admirador. 

Em 1925, o poeta casa-se com D. Dolores Dutra de Morais sua companheira de toda

uma  jornada.  Ao  suceder  dos  anos,  a  vida  de  Drummond  será  marcada  por  grandes  e

significativas perdas, as quais deixarão marcas profundas na trajetória do poeta. Aos 22 de

março do ano de 1927 nasce seu primeiro filho, Carlos Flávio, que vem a óbito pouco tempo

após seu nascimento por complicações respiratórias. Um ano após, nasce no dia 04 de março

sua segunda filha, Maria Julieta, que se tornará presença marcante na vida do escritor. 

O seu primeiro livro surge no cenário brasileiro no ano de 1930 com uma tiragem de

500 exemplares, custeada pelo próprio autor.  Intitulado Alguma Poesia, a obra é rapidamente

consagrada  como  o  maior  acontecimento  literário  daquele  tempo.  Contemporâneo  da

passagem de um mundo arcaico para outro moderno, das transformações que as primeiras

décadas do século XX veriam acontecer, Drummond escreve uma poética em consonância

com  o  seu  tempo,  traduzindo  os  conflitos,  anseios  e  expectativas  do  homem  novo.  Ao

apresentar-se como um escritor de múltiplas faces,  coloca em discussão, por meio de sua

literatura,  a nova condição que reveste o poeta da modernidade: “Quando nasci, um anjo

torto/Desses  que vivem na sombra/Disse:  Vai,  Carlos!  ser  gauche na vida.  (ANDRADE,

2013, p. 11).

Na qualidade de gauche, o poeta carrega a marca da degradação, do sujeito disforme

que irrompe dentro da modernidade amaldiçoado por um anjo que não resplandece luz, mas

que vive na sombra. Traduz nesse escrito uma relação de parentesco com o poeta francês

Charles Baudelaire, um outro bardo igualmente amaldiçoado, como descrito em As Flores do

Mal.  Ambos descrevem a queda que afeta o poeta da modernidade, transformando-o num
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sujeito que sofre, como diria Walter Benjamim, “a perda da aura”6, passando a ter a sua fala

desprestigiada. 

 Muitas  das  composições  poéticas  de  Alguma  Poesia apareceram  inicialmente

publicadas em revistas, como é o caso do texto “No meio do caminho”, datado de julho de

1928 da Revista de Antropofagia: “No meio do caminho tinha uma pedra/Tinha uma pedra no

meio do caminho/Tinha uma pedra/No meio do caminho tinha uma pedra. [...]” (ANDRADE,

2013, p. 36).  No meio do caminho” causou forte repercussão e grade escândalo no cenário

literário nacional. Mais tarde vindo a ganhar uma biografia do poema, organizada pelo autor

com  vasto  material  que  saiu  na  impressa  a  respeito  do  texto  supracitado,  “Sou  o  autor

confesso de certo poema, insignificante em si, mas que a partir de 1928 vem escandalizando

meu tempo, e serve até hoje para dividir no Brasil as pessoas em duas categorias mentais”.

(ANDRADE, 1964, p. 532). 

Em  trecho  da  entrevista  ao  repórter  Geneton  Moraes  Neto  (1994,  p.  49-50),

Drummond comenta das consequências que lhe causou esta publicação:

[...] Havia, no Correio da Manhã, um jornalista e escritor talentoso chamado
Gondim  da  Fonseca,  que  tinha  uma  seção  chamada  “Contramão”,  na
primeira  página.  Era  um jornal  muito  lido.  Durante  meses,  ele  escreveu
artigos  me  esculhambando  a  propósito  da  “pedra  no  meio  do  caminho”.
Dizia que eu era idiota, eu tinha uma pedra na cabeça... Chegou a tal ponto
que  acabei  reunindo  todas  essas  críticas  num livro  que  contém tanto  as
opiniões  a  favor  como  as  opiniões  contrárias.  Mas,  pelo  próprio  tempo,
superei essa chateação – que me fazia bastante mal.

 Um ano após a publicação de Alguma Poesia falece seu pai Carlos de Paula Andrade

aos 70 anos de idade. Drummond memoravelmente escreve que “a cavalo de galope, vem a

morte”7, não  restando  dúvida  que  dentro  da  poética  Drummondiana  duas  representações

simbólicas  sempre  recorrentes  são  sua  família  e  sua  terra  natal,  uma espécie  de  registro

“fotográfico” da infância junto a familiares, o qual se faz presente por toda sua obra, em

especial no seu livro de estreia. Dentre os 50 textos que compõem a obra destacamos alguns

dos  mais  representativos:  “Família”,  “Cidadezinha  qualquer”,  “Sesta”,  “Explicação”,

6  Esse termo se refere à noção de destituição da divindade antes conferida a arte e a seu artista criador. Dessa
forma  a  mesma  problemática  da  “perda  da  aura”,  há  que  Walter  Benjamim  atribui  em  estudos  à  poética
Baudelairiana,  Drummond  compartilha  da  mesma  impossibilidade  de  restituição  da  aura  no  mundo
contemporâneo. Logo, ambos os poetas e suas criações serem reflexos do mundo degradado, mundo moderno e
aborrido. Ver BENJAMIM, Walter.  Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. 3. Ed. São Paulo:
Brasiliense, 1994.

7  Poema “A morte a cavalo” (ANDRADE, 2007, p. 1204).
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“Coração numeroso” e “Infância”. Em Alguma Poesia, além da temática relacionada à família

e  a  terra  natal,  também há  poemas  que  registram a  ironia  do  poeta  perante  as  coisas  e

acontecimentos de fatos do cotidiano. De modo geral, a obra se apresenta em composições

descritivas que mesclam ironia, pessimismo, humor. 

Em 1934, com uma tiragem de 200 exemplares, publica Brejo das Almas, seu segundo

livro marcado por um individualismo e introspecção do autor. Nesse mesmo ano, o poeta

passa a residir definitivamente no Rio de Janeiro. Nos textos do segundo livro é possível

perceber  a  desesperança e  a descrença na humanidade como marcas presentes e sentidas,

assim  como  um  ar  de  amargura  e  solidão.  Não  há  mais  a  predominância  de  registros

“fotográficos”,  mas  sim  o  sentimento  que  oscila  entre  o  humor,  angústia,  solidão  e

introspecção. Nos versos de “Soneto da Perdida Esperança”, assim como já aludido no título,

é possível perceber o pessimismo do poeta, visto que o eu lírico encontra-se desiludido e sem

esperanças perante o mundo: 

Perdi o bonde e a esperança.
Volto pálido para casa.

A rua é inútil e nenhum auto
Passaria sobre meu corpo.

Vou subir a ladeira lenta
em que os caminhos se fundem.

Todos eles conduzem ao
Princípio do drama e da flora.

Não sei se estou sofrendo
Ou se é alguém que se diverte
Por que não? Na noite escassa

Com um insolúvel flautim.
Entretanto há muito tempo

Nós gritamos: sim! Ao eterno
(ANDRADE, 2007, p. 45)

 A introspecção  sentida  e  instaurada  na  atmosfera  dos  versos  de  Brejo  das  Almas

permite afirmamos que a solidão consente a reflexão critica de si e do mundo a sua volta.

Assim, atesta Santiago (2006, p. 14):

A partir da solidão autoreflexiva, questionadora das sociedades nacionais em
que vive o homem contemporâneo, é que elos e nexos críticos, insurgentes,
coletivos e revolucionários são fundados na poesia de Carlos Drummond.
Esse aparente paradoxo traduz a mais inflamada e necessária das lógicas dos
tempos modernos.
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É  possível  notar  um poeta  desencantado  com o  mundo  a  sua  volta,  com a  face

recolhida  e  melancólica  que  apontaria,  talvez,  na  busca  de  uma  remissão  ou  salvação;

marcação religiosa ao evocar aos céus consolo a suas angústias: 

Coisa miserável,
Suspiro de angústia
Enchendo o espaço,
Vontade de chorar,
Coisa miserável,

Miserável.

Senhor, piedade de mim,
Olhos misericordiosos
Pousando nos meus,

Braços divinos
Cingindo meu peito

Coisa miserável
No pó sem consolo,

Consolai-me
(ANDRADE, 2007, p.55)

Mais tarde, o poeta  gauche  lança sua terceira obra, considerada por muitos críticos

como uma retomada de  Alguma Poesia.  A respeito  desse  terceiro  livro,  chega  a  afirmar:

“penso  ter  resolvido  as  contradições  elementares  da  minha  poesia  num terceiro  volume,

Sentimento do Mundo (1940)”8. Composto de vinte e oito poemas, com uma tiragem inicial de

150 exemplares, a obra revela uma maturação do poeta, como se percebe pela leitura do texto

que abre o volume: “Tenho apenas duas mãos/ e o sentimento do mundo. / Mas estou cheio de

escravos,  /Minhas  lembranças  escorrem/e  o  corpo  transige/  Na  confluência  do  amor.”

(ANDRADE, 2012a, p. 9).

Nos versos  da primeira  estrofe,  evidenciamos  sentimentos  conflitantes  que surgem

perante sua condição de sujeito no mundo. É notória uma transformação de estado do Brejo

para o Mundo, num retorno do olhar do poeta para o fora, para aquilo que o cerca. Não é por

menos que esta obra possui grande importância na ordem cronológica. Escrita entre os anos

de 1935 e 1940, Sentimento do Mundo está situada historicamente em um período turbulento

no cenário político, tanto nacional quanto mundial. No Brasil, a instalação do Estado Novo

8  Ver “Autobiografia para uma revista”, em Drummond, testemunho da experiência humana. Disponível em:
<http://www.projetomemoria.art.br/drummond/obra/prosa ensaios e cronicas.jsp.htm> .   Acesso em: 23  de abril
de 2015. 
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por  Getúlio  Vargas  declarando  sua  permanência  no  poder,  lhe  dando  amplos  poderes.

Permitindo-lhe até a extinção dos partidos políticos, bem como a censura aos jornais, teatros,

revistas e rádios. O país vivia tempos difíceis. No mundo, com a expansão Nazista liderada

por Hitler e a crescente expressividade Facista de Mussolini, a sombra da 2ª Guerra Mundial

se instaurava. 

Nesta conjectura sociocultural, a representação do sujeito e suas relações com o tempo

e o outro atestam seu real caráter na poesia drummondiana. Procurei “dizer os meus versos

transmitindo a  emoção que eu sentia no momento”9.  Este sentimento brota nos versos de

“Mãos dadas”:  “Não serei poeta de um mundo caduco. /  Também não cantarei o mundo

futuro. /Estou preso à vida e olho meus companheiros. /Estão taciturnos mas nutrem grandes

esperanças. /Entre eles, considero a enorme realidade. /O presente é tão grande, não nos

afastemos./Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.”(ANDRADE, 2012a, p. 34).

Ou ainda nos versos de “Os ombros suportam o mundo”: “Chega um tempo em que

não se diz mais: meu Deus. /Tempo de absoluta depuração. /Tempo em que não se diz mais:

meu amor. /Porque o amor resultou inútil. /E os olhos não choram. /E as mãos tecem apenas

o rude trabalho. /E o coração está seco.” (ANDRADE, 2012a, p. 33).

Nos dois anos que se seguem, a poesia Drummondiana começa a traçar novos rumos,

mais maduros que em seu primeiro livro de estreia  Alguma Poesia (1930). Em 1942, pela

primeira vez assina com uma editora, a José Olympio, que lança Poesias, coletânea dos livros

até então publicados.  Entre Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo, Drummond lança como

parte de sua coletânea de Poesias o livro José10, composto de doze poemas, juntamente com

os três primeiros livros do poeta, já mencionados aqui anteriormente. Nos doze textos que

compõem a obra reside uma sensação constante de tensão e luta por sua integração com o

mundo, com o tempo, com as palavras que se tornam agora instrumento de luta: “Lutar com

as  palavras/  É  a  luta  mais  vã.  /Entanto  lutamos  /Mal  rompe a  manhã.  [...]/  Lutar  com

palavras /Parece sem fruto. / Não têm carne e sangue.../Entretanto, luto. [...]”.  (ANDRADE,

2007, p. 99).

Nos versos de “O lutador”, a luta é solitária, individualista porém necessária para o

poeta.  Luta  conflitante  que  se  evidencia  por  toda  a  obra.  Nesse  texto,  observamos  uma

tendência  da  lírica  Drummondiana  relativa  à  metalinguagem ou  metapoesia  presente  em

outros  poemas  do  escritor  tais  como  “Consideração  do  Poema”  e  “Procura  da  poesia”,

9  Ver MORAES NETO, Geneton. O dossiê Drummond/ Geneton Moraes Neto. São Paulo : Globo, 1994,p.25.

10  Inicialmente o livro faz parte do volume  Poesias, juntamente com as três primeiras obras anteriores, em
1942, organizado e selecionado pelo autor.
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publicados no livro seguinte. Dessa obra destaca-se ainda a lírica que dá nome ao livro e na

qual se verifica uma das indagações mais recorrentes da cultura brasileira: “E agora, José?”11,

a qual ultrapassou as barreiras literárias do próprio texto poético, tornando-se um jargão usado

em diversos outros contextos. 

Em 1945 Carlos Drummond de Andrade lança a segunda obra publicada pela Editora

José Olympio,  A Rosa do Povo. Tendo como marco principal a relação entre a poética e a

politica, o livro é composto por cinquenta e cinco poemas. Esta obra possui maior repertório

temático,  riqueza  léxica  e  simbolizações  que  as  demais.  Nela  é  notória  a  presença  de

representações da leitura que Drummond realizou ao longo da vida, deixando claro no seu

processo de criação uma relação dialógica, da qual não se desvincula, como podemos ler em

“Consideração do poema”: 

Uma pedra no meio do caminho
Ou apenas um rastro, não importa.

Estes poemas são meus. De todo orgulho,
De toda a precisão se incorporam

Ao fatal meu lado esquerdo. Furto a Vinícius
Sua mais líquida elegia. Bebo em Murilo

Que Neruda me dê sua gravata
Chamejante. Me perco em Apollinare. Adeus, Maiakovski.

São todos meus irmãos, não são jornais
Nem deslizar de lancha entre camélia:

é toda a minha vida que joguei.

Estes poetas são meus. É minha terra
E é ainda mais do que ela. É qualquer homem
Ao meio-dia em qualquer praça. É lanterna

Em qualquer estalagem, se ainda as há.
(ANDRADE, 2012b, p. 9)

Ainda:

É preciso estudar volapuque,
É preciso estar sempre bêbado,

É preciso ler Baudelaire
É preciso colher as flores

De que rezam velhos autores.
(ANDRADE, 2012a, p.11)

11 Poema “José” (ANDRADE, 2007, p. 106).
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Essa relação entre o Drummond leitor e o Drummond autor será essencial para que o

poeta possa ser também um leitor atento do seu tempo, se posicionando por meio de um olhar

crítico acerca dos acontecimentos a sua volta. Nesse sentido,  A Rosa do Povo representa a

condição  fiel  do  poeta  contemporâneo  ao  seu  tempo  e  suas  transformações  perante  a

modernidade. Um fato bastante importante a estas condições é a visão e escrita amadurecida,

que se revestia de um rigor ideológico e  uma busca pelo real  sentido das coisas,  a essas

diretrizes, que dão enquadratura de caráter a poética na obra, Alfredo Bosi (2006, p. 474)

atesta:

O rigor  da fala  madura,  lastreada  na recusa e  na  contensão,  assim
como o fizera homem de esperança no momento particular de A Rosa
do Povo, o faz agora homem de um tempo reificado até à medula pela
dificuldade de transcender a crise de sentido e de valor que rói a nossa
época,  apanhado  indiscriminadamente  as  velhas  elites,  a  burguesia
afluente, as massas. 

Não olhamos apenas para  A Rosa do Povo com pressuposto de uma obra com viés

puramente político e social, sua poesia abriga muitas outras questões. Por toda sua poética as

relações  do  poeta  e  do  ser  humano  se  tornam  fato  de  análise,  questionamentos  e

posicionamentos,  sendo  essência  de  sua  produtividade  o  cotidiano,  o  circunstancial,  o

sentimental,  aquilo  que  é  inerente  ao humano.  Do entrecruzar  do humano ao  urbano,  do

político ao poético,  o  poeta  mineiro discorre  sobre “tempo de partido,  tempo de homens

partidos” e faz das palavras seu instrumento de luta.

No mesmo ano da publicação de A Rosa do Povo deixa a chefia do gabinete do amigo

Gustavo Capanema onde atuou de 1934 a 1945, mesmo período que levou a composição dos

textos que comporiam esse último livro. Nesse mesmo período se torna co-diretor do jornal

comunista  Tribuna Popular,  porém por pouco tempo devido a posições contrárias adotadas

por Carlos Prestes no jornal. 

Após este  acontecimento,  Drummond aceita  a  solicitação do amigo Rodrigo Melo

Franco de  Andrade  e  passa  a  trabalhar  na  direção  do Serviço  de  Patrimônio  Histórico  e

Artístico  Nacional  (SPHAN),  onde  permanece  por  17  anos  até  sua  aposentadoria  como

funcionário público em 1962.  

No ano de 1948, a três anos chefiando a seção de história na divisão de Estudos e

Tombamento do SPHAN, conciliando com a carreira de jornalista, Drummond publica, ainda
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pela José Olympio, Poesia até Agora. Como se sabe, poucos meses depois desta publicação o

ritual prosseguia seu caminho “a cavalo de galope” veio e levou sua mãe Julieta Augusta

Drummond de Andrade. Um ano após a perda de sua mãe, simbolicamente perde sua filha

Maria Julieta, que passa a residir na Argentina por trinta e quatro anos, após seu casamento

com o escritor Manoel Granã.  No ano de 1950, Drummond viaja para Argentina, único país a

visitar em razão do nascimento de seu primeiro neto, Carlos Manoel.

  Desde a idade infante até sua morte é um “sentimento macabro” que permeia a mente

do poeta mineiro. Nas suas palavras, “talvez seja um sentimento de família com tendência à

melancolia, a uma visão pessimista da vida”12. Nos versus de “Os últimos dias”, de A Rosa do

Povo, expressa este sentimento:

A tristeza não me liquide, mas venha também
Na noite de chuva, na estrada lamacenta, no bar fechando-se,

Que lute lealmente com sua presa,
E reconheça o dia entrando em explosões de confiança, esquecimento, amor,

Ao fim da batalha perdida.

[...]

E a matéria se veja: adeus, composição
Que um dia se chamou Carlos Drummond de Andrade

(ANDRADE, 2012b, p.149)

Em 1987,  após  jantar  em sua  casa  com a  família,  comemorando  a  passagem do

aniversário de seu segundo neto, Pedro Augusto, recita e o presenteia com aquele que virá a

ser seu último poema escrito, “Elegia a um Tucano Morto”:

O sacrifício da asa cortada o voo
No verdor da floresta. Citadino

Serás e mutilado,
Caricatura de tucano

Para a curiosidade de crianças
E indiferenças de adultos.

Sofrerás a agressão de aves vulgares
E morto quedarás

No chão de formigas e de trapos.

Eu te celebro em vão
Como à festa colorida mas truncada,

12  Ver MORAES NETO, Geneton. O dossiê Drummond. Geneton Moraes Neto. São Paulo: Globo, 1994, p.
25.
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Projeto da natureza interrompido
Ao azar de peripécias e viagens

Do Amazonas ao asfalto
Da feira de animais.

Eu te registro, simples,
No caderno de frustações deste mundo

Pois para isto vieste:
Para a inutilidade de nascer.
(ANDRADE, 2007, p.1413)

Nesse mesmo período, após um tempo turbulento vivido e compartilhado ao lado do

pai, ao dia cinco de agosto falece sua única filha Maria Julieta, mãe de seus três netos, aos

cinquenta e nove anos vítima de câncer. Na época, ela já residia no Brasil junto ao pai, em

mesmo apartamento na Rua Conselheiro Lafayette,  em Copacabana sob cuidados de uma

oncologista e da médica do próprio Drummond, a Dr. Elizabeth Viana Freitas. “Assim termina

a vida da pessoa que mais amei no mundo. Fim”13, declara o escritor.  

Em Dossiê Drummond, Moraes Neto (1994, p. 18) traz uma passagem da entrevista

para a TV Globo no ano de 1980 em que o poeta fala do sentimento que sente perante a morte

e diz que: “A gente não têm ideia de que a vida passou. Quando a gente olha para trás, vê que

foi extremamente rápido. Não dá para sentir a idade. Dá para sentir que o negócio foi veloz-

um processo demasiado rápido. (...) Chego â conclusão de que tudo passa num minuto”. 

Ironicamente seu último poema celebra a morte. A morte que veio e o levou “numa

laçada”. Doze dias após a morte da filha, o poeta de olhos azuis e voz embargada e de grande

gentileza parte deste mundo “a cavalo de galope”:

A cavalo de galope
A cavalo de galope
Acavalo de galope

Lá vem a morte chegando.
A cavalo de galope
A cavalo de galope

A morte numa laçada
Vai levando meus amigos

A cavalo de galope
Depois de levar meus pais

A morte sem prazo ou norte
Vai levando meus irmãos.

A morte sem avisar
A cavalo de galope

13 Consultar,  Drummond,  testemunho  da  experiência  humana.  Disponível  em:
<http://projetodrummond.art.br/drummond/vida/familia o-original-prazer-de-casar.jsp.htm> . Acesso em: 23 de
abril de 2015.
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Sem dar tempo de escondê-lo
Vai levando meus amores.

A morte desembestada
Com quatro patas de ferro

A cavalo de galope
Foi levando minha vida.

A morte de tão depressa
Nem repara no que fez.

 A cavalo de galope
A cavalo de galope

Me deixou sobrante e oco.
(ANDRADE, 2007,p.1204)

A vasta  vida  bibliográfica  do  autor  mineiro  iniciada  em  Alguma Poesia  (1930),

passando por A Rosa do povo (1945), Fazendeiro do ar e Poesia até agora (1954), Farewell

(1996) A Paixão Medida (1980) e A cor de cada um (1996) seu último trabalho, dentre outros,

registra-se em 18 livros de poesia publicados em vida. 

Entre as décadas de 1930 e 1940 traduz mais de 40 poetas estrangeiros publicando-os

em jornais sob pseudônimos, onde Drummond era colaborador. O poeta  gauche deixa um

vasto numero de publicações, de 1954 a 1984, produz e publica diversas Crônicas como:

Fala, amendoeira (1957) e Boca do Luar (1984). Contos, tais como O gerente (1951), e 70

historinhas (1978), Ensaios, de grande relevância como, Confissões de Minas (1944) e Lição

de Amigo (1982); Edita Antologias em português como:  Antologia Poética (1962) e a mais

polêmica delas Uma pedra no meio do caminho (1967). Suas Antologias foram traduzidas em

diversos países e em várias línguas como: Alemão, espanhol, Frances, inglês, Italiano, latim

entre outros.
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RESUMO:  

Este artigo apresenta resultados de pesquisa do projeto Discurso, memória e poder: a 

constituição das identidades de gênero na escola, no âmbito do projeto de iniciação 

científica – PIBIC, cota 2014-2015. Inserimo-nos no campo dos estudos da linguagem, 

adotando o aporte teórico-metodológico da Análise do Discurso de tradição francesa. 

Objetivamos aqui descrever os movimentos da memória na constituição de identidades de 

gênero, no ambiente escolar, em vozes de discentes e docentes. Para isso, analisamos os 

discursos que se materializam em narrativas de alunos e de um professor, por meio de 

questionários aplicados em uma turma de 2ª série do Ensino Médio, após atividades  

executadas pelo professor colaborador. As atividades abordavam as relações de gênero e 

as lutas e conquistas das mulheres no âmbito público e privado, sendo essa temática 

trabalhada a partir do livro Senhora, de José de Alencar. Pudemos ver, então, por meio 

dessa pesquisa, o espaço escolar como um ambiente propício ao trabalho com as relações 

de gênero, para desencadear mudanças nos comportamentos dos sujeitos contemporâneos.  

PALAVRAS-CHAVE: Discurso. Identidade. Relações de Gênero. Escola.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A constituição das identidades de gênero na escola é um assunto importante, 

que deve ser tratado através dos docentes e materiais didáticos em sala de aula. 

Conforme nos diz Moita Lopes (2003), a escola é um lugar imprescindível para 

percebermos como as identidades sociais são constituídas, percebidas e refletidas, 

ainda mais se tomarmos, como aponta o autor, uma perspectiva 

socioconstrucionista do discurso e das identidades sociais, tendo em vista que as 

identidades são processos sociais e históricos, sendo  a escola  um lugar em que os 

sujeitos vão aprendendo a conviver com os discursos da atualidade e a se 

posicionar em relação aos saberes e às relações de poder. Para o autor, a temática 
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das identidades é algo que se manifesta pelo discurso, seja na mídia, na escola ou 

no meio acadêmico, sobretudo pelo fato de que as mudanças culturais, sociais, 

econômicas, políticas e tecnológicas, que constituem nosso modo de vida hoje são 

vivenciadas numa velocidade impressionante e numa escala global.  Isso implica, 

conforme esclarece Moita Lopes (2003, p.15), uma postura crítica em relação aos 

modos de vida e aos valores da tradição, algo “que tem afetado a compreensão da 

classe social, do gênero, da sexualidade, da idade, da raça, da nacionalidade, etc., 

em resumo, de quem somos na vida social contemporânea”. Na atualidade, ainda 

segundo o autor, estamos “a todo momento convidados ou mesmo intimados a 

repensar nossas vidas sociais” (MOITA LOPES, 2003, p.17). 

E é nesse contexto de mudanças sociais que nossa pesquisa se insere. Com 

o objetivo de descrever os movimentos de memória na constituição de identidades 

de gênero, no ambiente escolar, em vozes de discentes e docentes, coletamos, por 

meio de questionários, a materialidade dos discursos que nos possibilitaram 

interpretar o jogo discursivo da memória nas vozes de professores e alunos.  

Ainda neste trabalho, dissertaremos em materiais e métodos sobre os 

conceitos de memória e efeito de sentido, para melhor entendermos como se 

constituem as identidades e as relações de gênero nas narrativas escolares. Em 

resultados e discussões, mostraremos os posicionamentos dos alunos e do 

professor por meio dos questionários por nós aplicados. Por fim, retomamos os 

resultados deste estudo, comentando a problematização das identidades sociais de 

gênero dentro do ambiente escolar. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Para a realização da pesquisa, nos fundamentamos nos dispositivos teóricos 

e metodológicos da análise do discurso de tradição francesa (FOUCAULT, 2006, 

2008; PÊCHEUX, 2007, ORLANDI, 2005, GREGOLIN, 2008), como forma de 

apreendermos a constituição das identidades de gênero na escola. Percebe-se a 

cristalização do discurso na manutenção de certos valores culturais e sociais, 

porém, nessa época contemporânea, muitas mudanças têm acontecido, pois, de 

acordo com Bauman (2007) as identidades são líquidas e se transformam. 

Sobre essas transformações, Gregolin (2008, p.84), ressalta que: 
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mudaram as práticas e a vivência se tornou uma constante reflexão 
de vida. A "globalização" tem um alto impacto sobre as identidades, 
transformando conceitos clássicos como de Estado, Nação e o 
próprio tempo e espaço. Instalam-se as descontinuidades, 
estabelecendo novas formas de interconexão social e alterando as 
características mais íntimas e pessoais de nossa existência 
cotidiana. [...] Atravessadas pela diferença, [as sociabilidades atuais] 
produzem uma variedade de diversas posições de sujeito 
(identidades) e a estrutura identitária permanece aberta. Isso, no 
entanto, tem aspectos positivos, pois desarticulam-se as identidades 
estáveis do passado e abrem-se novas possibilidades de 
articulações, com a criação de novas identidades e a produção de 
novos sujeitos.  

  

 

Em nossa pesquisa, para a compreensão de tais mudanças históricas na 

produção de novas identidades de gênero, delimitamos o espaço escolar como 

instância de verificação destes efeitos identitários, incluindo como sujeitos de nossa 

pesquisa alunos e professores, os quais refletem e se posicionam sobre as relações 

de gênero possíveis em nossa sociedade. 

Para compreendermos melhor esses posicionamentos discursivos, buscamos 

a história e a memória. De acordo com  Orlandi (2005, p.10),  

 

saber como os discursos funcionam é colocar-se na encruzilhada de 
um duplo jogo  da memória: o da memória institucional que 
estabiliza, cristaliza, e, ao mesmo tempo, o da memória constituída 
pelo esquecimento que é o que torna possível o diferente, a ruptura, 
o novo.  
 
 

E é por meio desse duplo jogo da memória que aparece o funcionamento 

discursivo presente nas narrativas escolares, nas quais pode-se observar a 

cristalização de discursos, como também as transformações dos sujeitos nos 

enunciados que pronunciam.  

Segundo Davallon (2007), lembrar um acontecimento ou um saber não é 

forçosamente mobilizar e jogar uma memória social. Há necessidade de que o 

acontecimento lembrado reencontre a sua vivacidade; e, sobretudo, é preciso que 

ele seja reconstruído a partir de dados e de noções comuns aos diferentes membros 

de uma comunidade. No estudo das narrativas escolares, são essas “lembranças”, 

mais precisamente os movimentos da memória que produzem os sentidos, na e pela 

linguagem, dos sujeitos em questão. Para averiguarmos as ações de incentivo à 
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igualdade de gêneros nas escolas, trazemos aqui as respostas aos questionários 

aplicados com alunos/as da turma do 2° ano “A” da Escola Estadual Professor Abel 

Freire Coelho. Nesta escola aplicamos também um questionário com um professor 

de língua portuguesa, colaborador do nosso projeto, que faz parte do Programa 

Instituicional de Bolsas de Iniciação à Docência– PIBID, e que veio a somar em 

nossa pesquisa. A formulação das perguntas feitas nos questionários baseia-se na 

experiência que os alunos tiveram ao longo das aulas do professor: palestras, 

leituras, aulas expositivas, sendo todos os trabalhos voltados para a questão das 

relações de gêneros. Participaram da nossa pesquisa, ao todo, trinta e seis alunos 

sendo vinte e um do gênero feminino e quinze do gênero masculino. 

Alguns dados gerados a partir desses questionários serão apresentados no 

tópico a seguir 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os questionários aplicados possibilitaram a constituição de um corpus 

composto por narrativas escolares, posicionamentos discursivos dos alunos e do 

professor envolvido. De uma forma geral, as respostas possibilitaram reconhecer 

certas regularidades de sentidos em torno da temática. 

Vejamos alguns dos discursos apresentados por esses sujeitos, a partir das 

perguntas (objetivas) feitas aos alunos. 

 

 

Primeira pergunta 

 

A limpeza da casa, a comida, os cuidados com os filhos 
devem ser responsabilidade do pai? Da mãe? Do casal? Ou 
de toda a família? 

Respostas 

 
Das respostas vindas do gênero feminino, treze responderam que a 
responsabilidade da casa deve ser de toda a família, e oito responderam que a 
responsabilidade deve ser do casal. Das respostas vindas do gênero masculino, um 
aluno exibiu em sua resposta que a responsabilidade deve ser da mãe, seis 
responderam que deve ser de toda a família, e oito, que a responsabilidade deve 

ser do casal. 

 

Segunda pergunta 

Quem deve pagar as contas de água, luz, telefone, 
aluguel e mantimentos? O homem? A mulher?  O casal? 
Ou todos que tiverem alguma renda em casa? 
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      Respostas 

 

 
Das respostas vindas do gênero feminino, uma pessoa respondeu que o 

dever de pagar as contas deve partir do homem, oito responderam que as contas 
devem ser pagas pelo casal, e doze responderam que todos que tiverem algum tipo 

de renda devem efetuar o pagamento das contas. Das respostas vindas do gênero 
masculino, duas pessoas responderam que o dever de pagar as contas deve partir 
do homem, seis responderam que todos que tiverem algum tipo de renda devem 
efetuar o pagamento das contas, e por fim, sete responderam que esses 

pagamentos, são por conta do casal. 
 

 

Terceira pergunta  

 

A educação dos filhos deve ficar sob a 
responsabilidade do homem? Da mulher? Ou de 
ambos os gêneros? 

        Respostas 
 

 
Por unanimidade, todas as respostas vindas do gênero feminino apontaram 

que a educação dos filhos deve ficar sob a responsabilidade de ambos os gêneros. 
Das respostas vindas do gênero masculino, quatorze respondeu que a educação dos 
filhos deve ficar sob a responsabilidade de ambos os gêneros, e apenas uma pessoa 
respondeu que essa é uma responsabilidade da mulher. 

 

 
      Quarta pergunta  

 

Quem deve dar as ordens na casa? O homem? A 
mulher?  Ou os dois? 

       Respostas 
 

 
Das respostas vindas do gênero feminino, duas apontaram que a mulher 

deve dar as ordens na casa e dezenove afirmaram que os dois (o homem e a 

mulher) devem dar as ordens na casa. Das respostas vindas do gênero masculino, 
por unanimidade, todos optaram para que os dois (homem e mulher) devem dar as 

ordens na casa. 

 

    Quinta questão  

 

O homem que trata a mulher com desrespeito e 
violência é macho? Ignorante? Portador de algum 
distúrbio? Dono da casa e da mulher? (Podendo 
optar por outra resposta). 

Respostas 
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Das respostas vindas do gênero feminino, três afirmaram que o homem que 

apresenta esse tipo de comportamento em relação à mulher, é um portador de 
algum distúrbio. Treze afirmaram que o homem é um ignorante, e cinco optaram 
em marcar a opção “outro”, sendo que quatro responderam que o homem se 
caracteriza covarde, e uma afirmou que o homem é machista que se acha o dono 
do mundo. Das respostas vindas do gênero masculino, sete responderam que o 
homem que apresenta esse tipo de comportamento é considerado ignorante, 
apenas uma pessoa respondeu que o homem apresenta ser portador de algum 
distúrbio, e sete marcaram a opção “outro”, sendo respostas variadas, entre elas: 

safado, covarde e idiota. 
 

A sexta e última questão, baseia-se nas aulas do professor - colaborador do 

projeto – que trabalhou a emancipação feminina e a crítica da sociedade em torno 

da mulher, através da obra Senhora, de José de Alencar. O professor colaborador, 

que coordena, na escola, o grupo Leitura e ação, trabalhou com os alunos a questão 

da mulher como sujeito na contemporaneidade e no pré-realismo, de acordo com a 

criação de José de Alencar, em sua obra. Diante disso, solicitamos aos alunos que 

respondessem a seguinte questão: Relembrando as aulas do professor e a obra lida 

“Senhora”, de José de Alencar, escreva - em pelo menos um parágrafo – o seu 

posicionamento sobre como devem se dar as relações entre homem / mulher em 

casa, na rua, na escola, na sociedade em geral. 

Após refletirem sobre o que foi trabalhado em sala de aula, alguns preferiram 

não responder, mas todos os alunos que responderam, mostraram conhecimento 

adquirido, em torno do assunto.  

Vejamos algumas respostas, de ambos os gêneros, abaixo:  

   

Gênero feminino: Sempre houve certo controverso entre o homem e a mulher. Mas 
sempre foi priorizado o homem ser a voz e a vez da relação. Não é pra ser assim, 
tem que existir direitos iguais. Deve-se tratar um como trataria o outro. É até errado 
essa divisão do senso comum que lugar da mulher é na cozinha e homem no 
trabalho. Tudo bem que as mulheres cozinham melhor, mas em uma relação, por 
exemplo, os deveres devem ser feitos pelos dois. Somos todos iguais e devemos 
reivindicar a independência da mulher. Igualdade! É isso que falta na cidadania. 

 (Estudante; 16 anos). 
 

Gênero masculino: Em especial, com respeito, amizade, companheirismo, 
compreensão e carinho em toda e qualquer situação, para manter um 
relacionamento durável, onde um se sinta bem em relação com o próximo. Hoje, 
vivemos em uma sociedade machista, que não respeita os direitos dos outros e 
querem estabelecer um padrão de sociedade em que acreditam que seja o certo. 
Não deveria haver desigualdades por gênero, pois os direitos humanos são feitos 
para humanos, e não para um gênero específico. 
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 (Estudante; 16 anos). 
 

  

 Apesar de alguns discursos mostrarem o atravessamento de uma sociedade 

patriarcal, quando trazem o homem como o sujeito dominante e a mulher como o 

sujeito dominado, aquela que não pode fugir de seus deveres, como cozinhar para o 

homem, cuidar dos filhos, entre outros. Nos discursos dos alunos percebe-se que a 

relação de dominação é uma característica da sociedade patriarcal que está na 

memória de um povo. Segundo Pêcheux (2007, p.56), toda memória é uma “marca 

do real histórico como remissão necessária ao outro exterior”. Para o autor, a 

memória é ainda “um espaço móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e 

de retomadas, de conflitos de regularização... Um espaço de desdobramentos, 

réplicas, polêmicas e contra-discursos” (PÊCHEUX, 2007, p. 56). Essa polêmica, 

réplicas, contra-discursos podem ser percebidos nas vozes dos discentes quando 

discordam em alguns pontos abordados, no questionário, sobre as posições do 

homem e da mulher na sociedade.  

 Após observarmos os posicionamentos e a constituição de identidades de 

gêneros nas vozes de discentes, também aplicamos um questionário para o 

docente, onde abordamos o seu interesse sobre a questão do nosso estudo. O 

professor da Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho, exerce sua função há 22 

anos, e atualmente encontra-se em formação no Programa de Mestrado Profissional 

em Letras – PROFLETRAS. 

 Vejamos abaixo, o quadro de perguntas e respostas: 

 

 
Primeira pergunta 

 

Procuramos saber se o docente renova os seus 
conhecimentos enquanto um profissional de ensino, e de 
que modo ele executa isso.  

 Resposta do docente 

 

Sim, faço parte do PIBID (O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência) e agora no mestrado profissional. 

 
Segunda pergunta 

 
Sobre a temática “Relações de gênero”, questionamos 
se o docente concorda, não concorda, ou concorda 
apenas em parte com o fato de que o livro didático 
utilizado na escola contempla de maneira satisfatória 
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essa temática. 

 Resposta do docente 
 

 

Sim, concordo que o livro contempla de maneira satisfatória. 

 
Terceira pergunta  

Fizemos questionamentos em relação ao PPP da 
escola contemplar projetos que abordem essa 
temática (seja nas aulas de língua portuguesa ou em 
outras disciplinas). Se o PPP contempla, não 
contempla, contempla em parte, ou o docente não 
tem conhecimento do fato.  

 Resposta do docente 
 

 
O PPP da escola contempla projetos que abordem essa temática, em parte. 

 
Quarta pergunta  

A escola tem executado projetos / atividades / 
eventos que abordem as relações de gêneros, como 
forma de conscientizar os alunos e promover a 
igualdade de gêneros? Se a resposta fosse sim, 
pedimos para especificar o acontecimento escolar. 

 Resposta do docente 
 

 
  O docente questionado afirmou que não. 

 
Quinta questão  

 

Continuando com as questões, perguntamos se o 
professor de língua portuguesa pode contribuir com 
a igualdade de gêneros, a partir de trabalhos 
desenvolvidos na escola. As opções de resposta 
seriam sim, não, e em parte. Pedimos  que, caso a 
resposta fosse sim ou em parte, o professor 
explicasse como isso foi feito, se a resposta fosse 
não, explicasse as dificuldades para tal atividade. 

Resposta do docente 
 

 
Sim. O professor pode trazer diversos gêneros para abordar o tema. Como: artigos, 
trechos de músicas, dentre outros. 
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             Sexta pergunta  

 
Para concluir, perguntamos se o docente já 
executou alguma atividade, em sala de aula, 
relativa a essa temática. 

Resposta do docente 
 

 

Criamos o grupo “Leitura e ação” para tratarmos do assunto. A partir do livro 
Senhora, usamos a temática para confrontarmos com a realidade atual. Além 
do texto, usamos a sequência básica do livro Letramento literário, de Rildo 
Casson, para elaborarmos o pré-texto e pensarmos no pós-texto. Foi uma 
experiência que eu pretendo dar continuidade. 
 

 

 Das respostas apontadas, foi possível refletir e interpretar sobre as 

identidades de gênero que aparecem nas vozes dos alunos e professores. 

Percebemos que os alunos estão sensíveis às transformações sociais e às novas 

configurações de gênero. 

 Dos resultados, com base na maioria das respostas, pudemos dizer que 

ficaram materializados os novos sentidos sobre as relações de gênero e a 

constituição dessas identidades, pois os posicionamentos, apesar de a dominação 

masculina ainda se fazer presente em algumas vozes, evidenciaram uma nova 

forma de interpretar as identidades sociais por parte dos jovens educandos. 

Segundo Foucault (2006, p.44) “todo sistema de educação é uma maneira política 

de manter ou modificar a apropriação dos discursos com os saberes e poderes que 

eles trazem consigo”. Onde há saber há poder, eles caminham juntos. Por isso, por 

tanto tempo a mulher foi limitada a uma vida privada em detrimento de uma vida 

pública. Negavam-lhe os bancos escolares, universitários e, consequentemente, o 

saber, pois o saber levaria as mulheres ao poder. No entanto, devido aos vários 

acontecimentos, como o Movimento feminista e a Industrialização, a mulher foi 

ganhando espaço e visibilidade na sociedade, tornando-se, dessa forma, cada vez 

maior, a busca pela igualdade de gêneros.  

Quanto aos sentidos identitários, estes estão sendo redefinidos e 

experienciados, como diz Moita Lopes (2003), de outras formas. São outros, 

portanto, os efeitos de sentido que atribuímos às identidades de gênero na 

atualidade. As respostas dos discentes e do docente colaborador, nesse sentido, 
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apontam para efeitos de sentido que redefinem certas memórias sobre as relações 

de gênero na família e no trabalho.  

Através das diversas instituições e práticas sociais, como relata Meyer (2010), 

nos constituímos como homens e mulheres, num processo que não é linear, 

progressivo ou harmônico e que também nunca está finalizado ou completo, e essas 

discussões sobre a constituição de identidades de gênero devem seguir para além 

dos processos familiares e escolares, devem seguir em todas as instâncias da 

sociedade, para que, assim, discursos machistas, já cristalizados, possam ser 

alterados, modificados.   
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RESUMO 

 

Este trabalho de pesquisa vincula-se ao projeto PIBIC, Língua Portuguesa, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e insere-se na área de estudos da 

Análise do Discurso de tradição Francesa, com ênfase nos aportes de Michel Foucault 

(1996; 2008), em conformidade com os estudos da história das mulheres, de Michelle 

Perrot (2013) e de documentos relativos à educação, como os PCNs (1998). Esta reflexão 

objetiva descrever/interpretar a constituição das identidades de gênero 

(masculino/feminino) nos materiais didáticos escolares, tendo um foco mais atento para a 

imagem feminina. Este artigo traz a análise de uma tirinha, do ano de 2003, da cartunista, 

argentina, Maitena Burundarena, presente no livro Didático de Português Projeto Eco v. 

02, para averiguar como os textos presentes no livro didático representam a mulher. 

Verificou-se durante a análise, no material didático, que a mulher aparece idealizada pelos 

moldes eurocêntricos, no entanto, percebe-se também que isso ocorre de forma a mostrar 

que esse é o modelo de mulher que não deve ser seguido, hoje, em nossa sociedade. 

PALAVRAS-CHAVE: Discurso. Poder. Mulher. Livro Didático de Português.  

 

INTRODUÇÃO 

 

No ano de 1929, o Estado brasileiro criou o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), com intuito de distribuir gratuitamente para os estudantes das escolas da rede 

pública de ensino, materiais didático-pedagógicos, dentre eles, encontram-se os livros 

didáticos e os dicionários de Língua Portuguesa. A nomenclatura “Livro Didático” surge 

pela primeira vez por meio do Decreto de n° 1.006, de 30 de Dezembro de 1938, sendo 

descrito da seguinte forma: 

 

 

Compêndios são os livros que expõem total ou parcialmente a matéria das 

disciplinas constantes dos programas escolares [...] livros de leitura de 

classe são os livros usados para leitura dos alunos em aula; tais livros 

também são chamados de livro-texto, compêndio escolar, livro escolar, 
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livro de classe, manual, livro didático (OLIVEIRA, apud VALMER; 

RAMOS, 2009, p.03). 

 

 

O Livro Didático de Língua Portuguesa (LDP) surge no Brasil em 1940. No 

entanto, os LDPs não apresentavam o modelo que conhecemos hoje, com textos 

diversificados e gêneros diferenciados como tirinhas, capas de revistas, poemas, imagens, 

entre outros tipos de textos. Segundo Fregonesi (apud VOLMER; RAMOS, 2009, p.06), 

em 1960 havia apenas dois tipos de materiais didáticos: “uma antologia, com coletânea de 

textos sem indicações metodológicas nem exercícios, e uma gramática, com exercícios, 

elaborada especialmente para os alunos”. Nesse período, os professores tinham como 

função básica ensinar aos estudantes as teorias gramaticais e indicar textos para a leitura.  

A partir dos anos 80, com a ajuda dos estudos linguísticos, os conteúdos 

apresentados nos LDPs foram rearranjados, com a intenção de não só explorar as regras 

gramaticais e os textos antológicos, mas também o uso da linguagem como meio de 

interação, levando em conta os contextos históricos e sociais em que os sujeitos se 

encontram.  Os Parâmetros Curriculares Nacionais, doravante PCNs, foram responsáveis 

por modificar o olhar sobre o LDP, como um material que apresentava apenas regras da 

gramática, ao engendrarem, em sua composição, a presença dos temas transversais, dentre 

esses temas, encontramos as relações de gênero, inclusa no ponto que trata da sexualidade.  

O conceito de gênero social (masculino/feminino), diferentemente de sexo, de acordo com 

os PCNs: 

 

diz respeito ao conjunto das representações sociais e culturais construídas 

a partir da diferença biológica dos sexos. Enquanto o sexo diz respeito ao 

atributo anatômico, no conceito de gênero toma-se o desenvolvimento 

das noções de “masculino” e “feminino” como construção social. O uso 

desse conceito permite abandonar a explicação da natureza como a 

responsável pela grande diferença existente entre os comportamentos e 

lugares ocupados por homens e mulheres na sociedade (PCN, 1998, 

p.321-322). 

 

 

O documento relata que o trabalho com as relações de gênero na escola tem como 

“propósito combater relações autoritárias, questionar a rigidez dos padrões de conduta 

estabelecidos para homens e mulheres e apontar para sua transformação”. (PCN, 1998, p. 

322). Tendo em vista a desigualdade social que existe entre homens e mulheres na história 

da sociedade, na qual a mulher sempre foi considerada inferior ao gênero masculino. Neste 
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contexto entendemos que a escola e os materiais didáticos são uma ferramenta fundamental 

para combater o preconceito e a descriminação dos padrões idealizados dentro de uma 

sociedade, referentes não só às relações de gênero (masculino/feminino), mas também à 

cor, etnia, idade, deficiência (física, auditiva, visual, mental, etc.) e sexualidade. Isto fez 

com que nos despertasse o interesse de estudar como se materializam, nos materiais 

didáticos, especificamente no LDP, os discursos sobre as relações de gênero 

masculino/feminino, tendo um olhar mais atento para a concepção sobre o que é ser 

homem e o que é ser mulher, trabalhada em sala de aula. Objetivamos, então, por meio 

desse material didático, descrever/interpretar os vestígios da memória que constituem a 

imagem feminina no Livro Didático de Língua Portuguesa. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

  

A coleta do material utilizado para essa pesquisa foi feita na Escola Estadual Abel Freire Coelho, 

na cidade de Mossoró – RN, por meio de observações de aulas, semanais, da disciplina de Língua 

Portuguesa, na sala da segunda série do ensino médio, do turno matutino, que comporta 38 alunos, entre 15 

e 19 anos.  Também foram coletados para esse estudo o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, e em 

especial o Livro Didático de Língua Portuguesa - Projeto Eco – v. 02, das autoras Vima Lia Martin e 

Roberta Hernandes Alves (2010). Foi escolhido para análise, dentre os textos que compõem o livro, uma 

tirinha, que reflete, por meio das imagens de diversas mães, como nas atitudes de algumas mulheres 

perpetuam, ainda ,o machismo em nossa sociedade, no que se refere à educação dada  aos seus filhos. Essa 

análise tem como foco observar se o material didático, utilizado na E. E. Abel Freire Coelho, viabiliza ações 

de incentivo à igualdade de gênero.  

 

 

              Fig. 01: Capa do Livro: Projeto Eco 

           – Língua Portuguesa v. 02, 2010. 
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O livro didático de Língua Portuguesa Projeto-Eco v. 02, contém 288 páginas, 

estando dividido em Literatura, Produção de Textos e Gramática, este último termo, 

intitulado no LDP, como “a língua em uso”. Com base em Oliveira (2010, p. 171) “a 

mensagem que essa divisão passa é a seguinte: ensinar português é uma coisa, ensinar 

escrita é outra e ensinar literatura é uma coisa mais diferente ainda”. Essa divisão, do 

material didático, ocorre como uma forma de facilitar a organização dos conteúdos para os 

profissionais na área da educação e para os próprios alunos, mas o que acontece, na 

maioria das vezes, é que alguns professores, na hora de repassar os conteúdos para os 

estudantes, isolam cada parte, como se o ensino literário, o gramatical e a produção de 

textos não pudessem ser trabalhados juntos. Uma forma de unir esses conteúdos, por 

exemplo, seria utilizar um Conto, atentando para a sua linguagem, ao utilizar-se da 

gramática, assim como produzir um novo texto a partir dele.  

A temática das relações de gênero aparece no material didático de Português no 

capítulo I, que trata do Romantismo brasileiro. Ao falar da imprensa, a imagem feminina é 

citada por sua participação nos jornais brasileiros do século XIX. Após algumas páginas, a 

imagem da mulher volta a reaparecer em um trecho do Jornal o Sexo Feminino do ano de 

1873 e o exercício que o acompanha, traz a tirinha “como transformar seu filho em um 

machão” que será analisada nesse estudo. As discussões ainda continuam por meio de um 

poema que fala sobre a inserção da mulher no mercado do trabalho remunerado e por meio 

de um cartaz e um texto que promulgam a lei Maria da Penha. É valido aviltar que apenas 

a unidade de número I aborda o assunto relativo à questão de gênero social. Nas demais 

páginas do livro, o tema não aparece em nenhum momento.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na tirinha da cartunista argentina, Maitena Burundarena, publicada no ano de 2003, 

o Livro Didático de Língua Portuguesa – Projeto Eco v. 02, traz uma crítica de como 

algumas mulheres conclamam o discurso de que o gênero feminino deve ser submisso ao 

masculino, pelo modo como educam de forma diferenciada seus filhos e filhas. Observe: 
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Fig. 02: (ALVES, HERNANDES, 2010, p.30). 

 

 

 A maneira androcêntrica de representar as relações de gênero na humanidade e de 

fazer das mulheres seres menores, não é responsabilidade exclusiva dos homens.  Certas 

mulheres têm uma visão colonizada de si mesma, tendo em vista as relações de poder que 

percorreram os tempos e prescreveram simbologias de diferença entre os sexos. De acordo 

com Colling (2004), a aquiescência feminina ao se desmerecer e se atribuir pouca 

importância é a questão central no funcionamento de um sistema, seja ele, social ou sexual. 

Para a pesquisadora “os homens não puderam estabelecer relações de poder entre as 

mulheres e seus filhos sem uma relativa segurança do consentimento delas” (COLLING, 

2004, p.18). Esse consentimento feminino, inferiorizado, está ligado fundamentalmente aos 

repetitivos discursos que hierarquizaram as relações de gênero, fazendo homens e mulheres 

ocuparem papéis desiguais na sociedade. A mulher ficou resignada ao lar e aos afazeres 

domésticos, como cuidar dos filhos e do marido, sendo sempre descrita como um ser 
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obsequioso e sensível, enquanto que o homem surge dedicado à vida pública, visto como 

cerebral, independente, forte e varonil. Esse universalismo machista fez com que algumas 

mulheres realmente acreditassem ser possuidoras desses “atributos” domésticos, 

internalizando-os e praticando-os desde criança, chegando até mesmo a criticar outras 

mulheres que não seguem esse padrão.  

 Tendo em vista que a ideologia “é a condição para a constituição do sujeito e dos 

sentidos [...] e que o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia para que se produza 

o dizer” (ORLANDI, 2009, p. 46), na tirinha de Burundarena, podemos observar que a 

posição-sujeito que cada mãe ocupa, em cada quadro da tira, está arraigada às concepções 

ideológicas que formaram os seus pensamentos ilusórios de que a mulher foi “criada” para 

ser inferior ao homem e, ainda por cima, elas repassam esse discurso para os seus filhos.  

O quadrinho de número um expõe o pensamento de que a mulher é um ser frágil, 

quando o menino vai tomar uma injeção e chora, logo sua mãe fala: “Que isso? Vão pensar 

que é uma menina!”. Atente para a indagação da sua irmã: “Como é?”. Ela deve estar se 

perguntando: “Como assim, uma menina?” Quer dizer que só nós choramos?”. A filha 

ainda não entende as posições sociais e culturais que se escondem por trás do discurso de 

sua mãe de que “homem não chora”. Os implícitos que, segundo Pêcheux (2007), nos 

levam a compreender os efeitos de sentido que emanam dos discursos, nos dão a entender 

nessa situação, que o sexo masculino é mais forte do que o feminino, não só com relação 

as suas dores físicas, mas também aos seus sentimentos. Os homens tendem a demonstrar 

menos as suas emoções, diferentemente da mulher que é mais sensível e deixa transparecer 

o que sente de uma forma menos resignada que eles. 
4
No que se refere ao ponto histórico 

da expressão de que “homem não chora”, ela advém dos povos esquimós que, ao viverem 

em baixas temperaturas, não corriam para que o suor não congelasse em seu corpo e 

provocasse hipotermia. O mesmo acontecia com o choro, os pais ensinavam a seus filhos 

que eles não deveriam chorar, pois as lágrimas congeladas poderiam obstruir alguns canais 

dos olhos e causar cegueira. Foi através do interdiscurso repassado pela história que os 

sujeitos transformaram essas informações em uma espécie de dito popular, para reforçar a 

ideia de que o homem é mais forte que a mulher e, por isso, não pode e nem deve chorar.  

 O quadrinho de número dois focaliza as posições desempenhadas entre homens e 

mulheres dentro de casa. Sendo esse âmbito destinado a elas. A limpeza domiciliar, o 

                                                           
4
Informações disponíveis em: http://tudehistoria.blogspot.com.br/2009/04/homem-nao-chora.html. Acesso: 

08 de Maio de 2015.  
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preparo da comida, o cuidado com a educação dos filhos, com a alimentação dos animais 

domésticos, com a lavagem das roupas, tudo são afazeres para as mulheres. 

Simbolicamente voltada para essa posição de dona de casa, a mulher apresentada no 

quadrinho, não admite que o “homem” tome o seu lugar, uma vez que ele não foi instruído 

para isso, como ela sempre foi. Note que a mãe se desespera ao ver o filho carregar um 

simples lanche, como se ele não tivesse capacidade para fazê-lo. Assim como antigamente, 

ainda hoje, as mulheres não apenas preparam a comida, mas também a servem para seus 

maridos. O homem não tem sequer o esforço de colocar a sua refeição no prato. Há uma 

polarização de funções. A mulher deve ser resguardada em sua casa, se ocupando dos 

afazeres domésticos, enquanto os homens asseguram o sustento da família trabalhando no 

espaço da rua (FONSECA, 2008). Calcada na divisão entre espaço público e privado, 

destinado a homens e mulheres, durante os séculos, a mãe do quadro dois, se preocupa ao 

ver o seu filho querer desempenhar trabalhos caseiros. Talvez, essa preocupação também 

esteja ligada ao preconceito que ainda existe quando um homem pratica alguma atividade 

doméstica e, por isso, algumas pessoas chegam a duvidar da sua sexualidade.  

 Em pleno século XXI, alguns pais, ao possuírem um casal de filhos, por exemplo, 

ainda os educam usando os velhos moldes de uma sociedade patriarcal, quando a filha, 

desde cedo, tem que aprender os trabalhos domésticos para ajudar a sua mãe em casa, 

enquanto o seu irmão não deve se envolver na “cozinha”. Se ainda são muito jovens, as 

mães, não deixam suas filhas prepararem a comida, para que não se queimem no fogo ou 

se cortem com facas ou outros tipos de instrumentos pontiagudos, porém, as filhas 

observam como suas mães preparam os alimentos, para que, com o tempo, também saibam 

aprontá-los. Mesmo não podendo fazer a comida por falta de idade, historicamente, no 

Brasil, as meninas varrem a casa, espanam os móveis, lavam louça, entre outras atividades 

que requerem menor esforço para a sua condição infantil. Em contrapartida, os filhos, não 

podendo trabalhar fora de casa, também por falta de idade, é mis comum que fiquem em 

suas habitações vendo TV, jogando bola ou videogame com os amigos, acessando a 

internet, em meio a outros tipos de passatempo. As garotas têm de conciliar os estudos com 

os afazeres da casa, ao passo que os garotos não os praticam para que a “sociedade” não os 

recrimine por desenvolver “tarefas de menina”. A menina, quando de família humilde, por 

vezes, sai precocemente da escola para cuidar dos afazeres domésticos, enquanto seus pais 

trabalham fora de casa para sustentar a família. A filha, então, passa a substituir a sua mãe 

ausente, sendo educada para cuidar da casa e de seus irmãos mais novos. 
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 O quadrinho quatro aponta para a desigualdade de privilégios existentes entre 

homens e mulheres na sociedade. A mãe do quadro quatro é um exemplo de como - diante 

da crença da sociedade - a mulher deve se resignar ao espaço privado, à medida que o 

homem deve ser um ser social. A filha se revolta quando a sua mãe deixa o seu irmão sair 

sozinho e voltar à hora que bem entender, enquanto ela não pode fazer o mesmo: “Ah, tá 

bom! Ele pode ir para onde quiser, voltar a qualquer hora e...”. A mãe responde para a sua 

filha que o seu irmão pode sair sozinho já que “ele sabe se cuidar”, porém, o enunciado da 

mãe dirigido ao rapaz é outra: “... Você esqueceu a chave, os documentos e o dinheiro”. A 

lembrança feita ao seu filho mostra que ele não sabe se cuidar tão bem como a mãe disse 

para a filha. Isto acontece porque a sociedade, por muito tempo, desenhou o homem como 

um ser responsável e independente, sendo assim, a mãe acredita que o seu filho pode se 

virar sozinho fora de casa, e a sua filha não, tendo em vista que a rua é, e sempre foi, um 

espaço ocupado pelos homens.  

 Perrot (2013, p. 43) revela que as meninas “passam mais tempo dentro de casa, são 

mais vigiadas que seus irmãos, e quando se agitam são chamadas de „endiabradas‟”. Essa 

constante vigilância dos pais esta basicamente imbricada aos valores catolicistas que 

advém do cristianismo que, por muito tempo, celebrou a imaculação das moças, fazendo 

com que seus pais as trancafiassem dentro de suas residências para preservar o seu corpo e 

a sua virgindade. Preservar a virgindade das jovens não era apenas uma obsessão dos pais, 

mas também de toda a sociedade. As meninas que desrespeitavam o celibato e perdiam a 

castidade antes do casamento eram vistas como mulheres fáceis e dificilmente 

encontrariam quem as quisesse ter como esposas. Desonradas, sobrava para elas apenas a 

prostituição. Sabendo que o discurso, segundo Foucault (1996), está essencialmente ligado 

às condições históricas, econômicas, sociais e políticas, depreendemos que o discurso 

apresentado pela mãe representada na tira, emana de uma ordem histórica e social que 

advém desde o segundo Império, período em que o casamento de branco simbolizava a 

pureza da mulher e o véu que ela utiliza em sua cabeça figurava como o hímen que ainda 

não fora rompido e que apenas o seu futuro esposo deveria deflorá-lo (PERROT, 2013). 

Por conta desses vestígios da memória, repassados de geração a geração, a mãe 

apresentada nesse quadrinho, não deixa que a sua filha saia sozinha de casa, provavelmente 

para que não “fique mal falada” pela vizinhança (sociedade), ou talvez pelo fato da mãe 

acreditar que a sua filha ainda não sabe “andar” sozinha pela rua, espaço que não lhe 

pertence, sendo que o único lugar que ela deve permanecer é a sua casa, seu porto seguro.  
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 Finalizando a análise da tira, o quadro cinco aponta para a desvalorização dada pela 

mãe às profissões desempenhadas pelo próprio gênero feminino. A mãe liga para um 

consultório odontológico para marcar uma hora com o dentista para o seu filho, quando a 

atendente lhe fala que a “doutora Márcia está disponível”, a mãe logo esquadrinha: “Não 

teria um doutor?”. O desmerecimento que a mulher dá ao trabalho feminino fora de casa 

advém das relações hierarquizadas que designaram as mulheres como seres incapazes de 

abstrair e pensar. Levantando a questão da memória, Halbwachs (2006) afirma que a 

memória individual só existe por meio de uma memória coletiva, que faz com que as 

lembranças se constituam dentro de um grupo. Os vestígios de memória que se inscrevem 

nesse quadro nos fazem pensar em como, ao longo do século XVII, a noção de 

feminilidade e saber se excluíam. Araújo (2008, p.50) cita como exemplo dessa afirmação 

o discurso de Francisco Manuel de Melo, contemporâneo de Gregório de Matos, ao 

assegurar “em sua Carta de guia de casados, de 1651, que às mulheres bastavam as 

primeiras letras, visto que o seu „melhor livro é a almofada e o bastidor‟”.  A ideia de que o 

saber não poderia habitar a mente feminina perpetuou durante séculos, e fez com que 

houvesse uma divisão de trabalho entre homens e mulheres, sendo que as profissões 

masculinas sempre foram mais bem cotadas que as femininas, já que desde muito cedo os 

rapazes foram ensinados por seus pais que deveriam crescer e se formar como médicos, 

advogados, engenheiros, entre outras profissões. Em contrapartida, as meninas eram 

educadas para serem boas mães, esposas e donas de casa. 

Levando em consideração o desmerecimento que a mãe, personagem do quadro 

cinco, dá ao trabalho da dentista mulher, ao requisitar o serviço de um dentista homem, 

podemos abstrair que a sua memória sobre o trabalho feminino fora do lar, advém de 

informações repassadas por um grupo que se baseou em uma educação patriarcal. Talvez, 

seja por isso, que ela acredite que “uma dentista” não possa desempenhar um trabalho “tão 

bem feito” quanto “um dentista”, uma vez que, o lugar da mulher, em sua concepção, não 

seria em um consultório odontológico, e sim em sua casa, cuidando dos seus filhos e 

marido.  

 Observando  a tirinha de Burundarena notamos que, além de fazer uma crítica sobre 

como algumas mulheres desvalorizam o seu próprio gênero, por meio da imagem de 

diversas mães, a autora também levanta questões históricas por meio dos implícitos que se 

encontram em cada quadro, e são essas questões históricas que devem ser trabalhadas 

dentro da sala de aula pelo educador. Após a tirinha, o LDP apresenta apenas uma questão: 
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Você acredita que, assim como ocorre na situação apresentada na tira, uma parte das 

mulheres acaba desvalorizando outras mulheres e/ou tratando de modo diferenciado filhas 

e filhos? Como superar essas diferenças? Discuta a questão com os colegas (ALVES; 

MARTIN, 2010, p.31). Depois de termos dissertado sobre algumas questões 

históricas/ideológicas que se encontram por trás dessa tirinha, podemos afirmar que o LDP 

Projeto Eco v. 02 não oferece um suporte teórico para que os alunos entendam o porquê 

algumas mulheres desvalorizam o seu próprio gênero e tratam de forma desigual seus 

filhos e filhas, uma vez que, antes de apresentar a tirinha, o material didático não traz 

nenhum texto que conte, mesmo que de forma breve, um pouco da história das relações de 

gênero e das  desigualdades entre homens e mulheres no corpo social, deixando a cargo do 

professor suprir essa carência.  

 

CONCLUSÃO 

 

 Para Foucault, o que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito dentro de 

uma sociedade é que ele simplesmente “não pesa só como uma força que diz não, mas que 

de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso”. 

(FOUCAULT, 2008, p. 08). O discurso de que a mulher nasceu para ser submissa ao 

homem foi proferido e escrito pelas mãos de uma sociedade patriarcal que garantiu ao 

homem o monopólio político, religioso, ideológico, filosófico e científico, excluíndo a 

mulher de qualquer posição próxima ao saber. Como já dizia Rousseau: “A mulher não 

tem que pensar, só tem que amar” (COLLING, 2004, p.20). Ao adquirirem o saber, as 

mulheres também teriam o poder em suas mãos. E foi em busca desse poder que as 

mulheres, por meio dos movimentos de resistência, como o Movimento Feminista, 

começaram a tomar a sua posição de sujeito na história, e conseguiram várias conquistas, 

como o direito ao voto, ao divórcio, à inserção nas universidades, nos parlamentos, ao 

controle da natalidade, entre outras vitórias.  

Foi conhecendo o árduo itinerário feminino por reconhecimento, na sociedade, que 

buscamos, por meio dessa pesquisa, averiguar se os materiais didáticos escolares podem se 

configurar (ou não) como um espaço de opressão, discriminação e preconceito em relação 

às identidades de gêneros. Após a análise, pode-se dizer que as identidades de gêneros, 

nesse material didático, estão sendo moldadas de uma forma igualitária. A representação 

das mães na tirinha “como transformar seu filho em um machão” apresenta, mesmo que 
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implicitamente, uma defesa a favor dos direitos das mulheres, por igualdade, quando 

critica a forma como algumas mulheres desvalorizam suas conquistas, ao educarem seus 

filhos pelos velhos moldes patriarcais.  
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RESUMO: As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tem cada vez mais 

facilitado o acesso e a produção do conhecimento nos múltiplos contextos e nos últimos 

anos, sobretudo para a educação. Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo 

apresentar os resultados de avaliação da pesquisa ação PIBIC/CNPq UERN 2014-2015 

sobre o uso das tecnologias educacionais nas aulas de Arte/Música em duas escolas da 

rede de educação básica do município de Mossoró/RN. A abordagem metodológica 

empregada foi a pesquisa ação (Tripp, 2005), que possibilitou planejar, implementar e 

avaliar uma proposta interventiva baseada em freewares   e na computação em nuvem. 

Os resultados apresentam que o desenvolvimento de atividades educativo-musicais 

associados com as tecnologias emergentes insere a música como um conteúdo dentro do 

componente Arte proporcionando aprendizagem ativa o que, de certa forma contribui 

diretamente para efetivar o ensino de música nas escolas da rede básica investigada.  

Palavras-chave: computação em nuvem, TIC, música, freewares.  

 

INTRODUÇÃO 

Estamos passando por um processo de transição de paradigmas na sociedade 

contemporânea no que se refere ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) nos múltiplos contextos. O aparecimento da cultura baseada em mídias digitais 

(cibercultura) como também dos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) dos 

freewares
3
, e aplicativos baseados na computação em nuvem (Clouding Computing

4
) 

tem gerado a produção de conteúdos e conhecimento de forma crescente nos últimos 

anos, através da comunicação e a interação dos indivíduos conectados em redes da 

internet. Para a memória do homem trouxe uma revolução, ele já não precisa se 

preocupar tanto com o armazenamento de conteúdo físico tais como os pendrives
5
 ou 

hds externos
6
, pois o armazenamento em nuvem já dá conta desse trabalho, assim, agora 

se faz necessário gerenciar todo esse acúmulo de conteúdo de modo reflexivo. Nos dias 

                                                           
1
 Discente do curso de Licenciatura em Música pela Faculdade de Letras e Artes, Campus Central, 

UERN. email: ribeirocarlos17@gmail.com 
2
 Docente do Departamento de Artes da Faculdade de Letras e Artes, Campus Central, UERN. email: 

giannribeiro@gmail.com 
3
  Termo utilizado para referir-se a programas (aplicativos) de acesso gratuito na internet. 

4
 Modelo baseado no armazenamento de programas e aplicativos em servidores distantes e que estão 

disponíveis na internet.   
5
 Dispositivo móvel capaz de armazenar arquivos com capacidade superior a um gigabyte. 

6
 Dispositivo móvel, porém com a capacidade muito maior do que um pen drive. 
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atuais uma das maiores dificuldades relacionadas à produção e gestão da gama de 

conteúdos proporcionados pelas TIC , seja, talvez, a capacidade de analisar de forma 

crítica, selecionar e compartilhar o conhecimento.  

Se tratando da educação, essas capacidades vêm romper diretamente com o 

modelo criticado por Freire (1996), a educação bancária que há muitos anos se 

perpetuou, e ainda se perpetua em alguns contextos. Tanto o aluno como o professor, 

inserido em uma conjuntura social, cultural e econômica, onde a produção e difusão do 

conhecimento são cada vez mais velozes, não deve se prender em um processo de 

depósito e reprodução do conhecimento (FREIRE, 1996). 

 Ao direcionarmos para a educação musical, essas ideias podem ser repensadas e 

adaptadas para o ensino e aprendizagem musical. As ferramentas digitais online 

mostram que os alunos podem compor e criarem suas próprias músicas e, também tocar 

instrumentos musicais sem necessariamente ter domínio de conteúdos musicais 

específicos. A área tem revelado uma necessidade importante em quebrar muitos dos 

paradigmas herdados do ensino tradicional tentando criar novas possibilidades e 

alternativas para o ensino de música que considere a formação humana como um dos 

principais fundamentos.  

A partir dessa necessidade que surge a importância de investigar a fundo as 

alternativas tecnológicas para o ensino de música, entre eles o contexto da escola básica, 

que deve inserir o conteúdo musical baseado na lei 11.769/2008, que trata da 

obrigatoriedade do conteúdo de música no componente de Arte. 

Nesta perspectiva, o presente artigo vem apresentar os resultados de avaliação da 

pesquisa ação PIBIC/CNPq UERN 2014-2015 sobre o uso das tecnologias educacionais 

nas aulas de Arte/Música. Como objetivo geral a pesquisa planejou, implementou e 

avaliou uma proposta curricular baseados em freewares em duas escolas da rede de 

educação básica do município de Mossoró/RN. 

 

METODOLOGIA 

Para que fosse possível atingir o objetivo geral do projeto e a concretização 

desse trabalho foi escolhido o método de pesquisa ação, cujo propósito é intervir ou 

transformar a realidade um determinado contexto. Nesse sentido, os três pilares de base 

para efetivar a investigação ação consistiu no planejamento, na implementação e a 

avaliação de uma proposta educativo-musical baseados em freewares online.  
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De acordo com Tripp (2005), é difícil definir claramente na prática do cotidiano 

a pesquisa ação por duas razões: “primeiro, é um processo tão natural que se apresenta e 

segundo, ela se desenvolveu de maneira diferentes para diferentes aplicações” (TRIPP, 

2005, p. 445). Por se pensar na possibilidade de modificar determinada situação, 

contexto etc, a pesquisa ação não cria uma teoria pronta e acabada que permita ser 

fundamentada e reaproveitada para as próximas pesquisas.  

Entretanto, vai estar sujeito à intencionalidade dos objetivos do pesquisador e do 

modo que se propõe a fazer para a intervenção, sendo que o tipo de pesquisa não é 

definido como uma receita que apresente início, meio e fim, porém, “no intervalo 

haverá uma multiplicidade de caminhos em função das diferentes situações 

diagnosticadas ao longo do processo” (TOLEDO; JACOBI, 2013).  

Nas reuniões, semanalmente, iniciamos o planejamento das propostas das ações 

interventivas bem com também a busca de escolas para realização da pesquisa, tendo 

em vista o critério utilizado foi abarcar diferentes contextos. Nesse sentido, foram 

selecionados duas escolas da educação básica, sendo que uma escola municipal com 

uma turma do 5º ANO (25 alunos) e outra escola estadual com duas turmas do 9º ANO 

totalizando (66 alunos).  

Após selecionado as respectivas escolas realizamos uma reunião com as duas 

professoras atuantes no componente Arte para a apresentação e difusão de propostas do 

projeto PIBIC/CNPq UERN 2014-2015. Para a implementação das atividades 

educativo-musicais foram utilizados freewares baseados na computação em nuvem 

tendo como recurso de apoio a apostila didática sobre conteúdos da área de 

conhecimento musical (teoria e percepção musical, história da música, criação, 

execução e apreciação musical) confeccionada em uma pesquisa anterior do 

PROEXT/MEC UERN 2012 para os ciclos do Ensino Fundamental I, II e Ensino 

Médio. Com foco nas aulas de Arte/Música o período de aplicação das atividades durou 

quatro (4) semanas com carga horária de 2 horas/aulas. 

Para a avaliação das ações da pesquisa ação foi elaborado um estudo de 

entrevistas com perguntas abertas para as professoras da rede de educação básica. A 

escolha da entrevista possibilitou aprofundar acerca das práticas pedagógica-musical 

haja vista ser “fundamentalmente uma situação de interação humana entre o 

entrevistador e entrevistado” (SZYMANSKI, 2010, p. 12).  

As entrevistas foram realizadas no período de 01 à 06 de julho de 2015. Os 

depoimentos foram todas gravadas em áudio e depois transcritas para o Caderno de 
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Entrevistas (CE). Por questões éticas, iremos remeter a esses depoimentos utilizando 

apenas os sobrenome das professoras e as páginas em que esses depoimentos foram 

transcritos no CE. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

A pesquisa ação realizada nesse estudo possibilitou o aprendizado pedagógico-

musical para conteúdos no campo da música mediados pelas tecnologias digitais com 

professores e alunos na rede básica de ensino. 

Nesse sentido, os critérios utilizados para análise foram seguidos em 

consonância com as etapas dos objetivos específicos do plano de trabalho do discente 

bolsista buscando identificar e compreender estratégias das pedagogias online nos 

espaços formais do ensino fundamental; compreender os principais processos 

educativos utilizados nas aulas baseada em computação em nuvem; identificar as 

principais situações nas quais ocorre inovação nas práticas pedagógicas online; verificar 

a aprendizagem dos alunos de arte/música em atividades musicais baseadas em 

tecnologias digitais. Todas essas etapas foram pensadas e discutidas de acordo com a 

realidade em duas escolas de educação básica do município.     

 As estratégias de ensino-aprendizagem contribuíram como critério para avaliar 

as propostas colocadas em práticas durante a pesquisa nas escolas, e se estabeleceram de 

forma síncrona e assíncrona através do intercâmbio entre professor e o pesquisador 

bolsista. A comunicação feita por email, Facebook e o WhatApp
7
 no período da 

pesquisa foram fundamentais, pois serviu de material necessário para compreender 

como as aulas de arte/música estavam se desenvolvendo bem como também a 

observação participante para avaliação do progresso das atividades.   

Os aspectos que serão abordados a seguir dizem respeito a formação do 

professor; as condições de infraestrutura e recursos tecnológicos disponíveis na aulas; o 

planejamento das aulas de arte/música mediados pelas tecnologias digitais; concepções 

e aplicabilidade e por fim as principais dificuldades encontradas da prática pedagógica-

musical no uso das tecnologias com os professores da educação básica das escolas 

investigadas.  

O primeiro contato com as duas professoras aconteceram em uma reunião 

presencial cada qual nas respectivas escolas onde trabalhavam. Foi apresentado o 

                                                           
7
 É um aplicativo disponível para smartphones que permite a troca de mensagens instantâneas sem pagar 

por custo de SMS. Disponível em: <https://www.whatsapp.com/?l=pt_br>. 
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projeto de pesquisa PIBIC/CNPq UERN aprovado mediante os editais nº 002, 003 e 

004/2014 – DP/PROPEG/UERN. Na reunião, foi possível discutir o propósito da 

pesquisa, conhecer o perfil do professor, fazer contatos e planejar brevemente a 

realização das atividades educativo-musicais baseados na computação em nuvem.  

As professoras possuem a formação inicial em Letras e História, entretanto, 

atuam também no componente Arte como preenchimento de carga horária entre as 

turmas do 5º e 9º ano com um número de 25 e 35 alunos em duas escolas, sendo a um 

do ensino municipal e outra do ensino estadual. Mesmo com a lei 11.769/2008 que 

torna obrigatório o ensino de música na educação básica incluindo a música como um 

conteúdo, a realidade encontrada nessas escolas ainda apresenta um descompasso.  

Algumas pesquisas já realizadas sobre a situação do ensino de música nas 

escolas de educação básica do município apontam para o déficit de profissionais 

qualificados para atuarem na modalidade o qual foram especializados (ALVES, 2011; 

NÁDER et al, 2013). Diante disso, as práticas pedagógico-musicais dos professores não 

licenciados em música se apresentam como o maior desafio por lidar muitas vezes com 

turmas numerosas em sala, e a falta de competências específicas para ensinar música de 

forma adequada.  

As condições de espaços e recursos tecnológicos encontradas nessas escolas são 

precárias. Para a professora Bessa, o único espaço amplo é um auditório, entretanto é 

necessário reservar semanalmente para poder utilizá-lo tendo em vista ser o único 

voltado especialmente para cursos e demais eventos. No entanto, as aulas de arte/música 

acontecem apropriadamente na sala de aula o que segundo a professora é pequena para 

desenvolver atividades mais práticas. Esta realidade não difere da rede estadual de 

ensino, pois como apontou a professora Mafra “a escola não foi adaptada a esse tipo de 

modalidade” (Mafra, CE, p. 7).   

Apesar de possuir um laboratório de informática com sala apropriada e espaço 

equipado “todos os computadores estão quebrados” (ibidem, CE, p. 7). Outra 

dificuldade pertinente mencionada diz respeito à falta de pessoas capacitadas atuando 

nos espaços inadequados da escola.  

Geralmente na escola você está readaptado, você vai para a sala de 

informática ou para a sala de vídeo [...] Muitas delas não sabem nem 

ligar um vídeo, computadores, orientar aluno para pesquisa, não são 

preparados para isso [...] A gente não tem material humano para 

trabalhar com os alunos (ibidem, CE, p. 7).  
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Situações desse tipo apresenta o professor que após ter saído de licença por 

algum motivo de doença que provavelmente é agravado dentro da sala de aula por 

impostar a voz demais, stress da rotina diária, etc., é colocado como readaptado para 

ocupar determinadas funções na escola, o que não confere a habilidade do sujeito. É 

perceptível a realidade desses profissionais a nível nacional. Como não podem parar de 

trabalhar antes do tempo de serviço estimado de contribuição ao Ministério da 

Previdência Social acabam de forma insegura em outras atividades extracurricular 

apresentando muitas vezes receio ou desconhecimento.  

Contudo, com relação aos recursos e tecnologias digitais tais como multimídia, 

televisão, som, DVD e internet com acesso wi-fi restrito para assuntos burocráticos da 

escola as duas professoras apontaram ter total acessibilidade. Uma tecnologia 

educacional considerada inovadora para a prática pedagógica utilizada pela professora 

do estado é o aplicativo SIGEduc Mobile
8
 desenvolvido pela Secretaria de Estado da 

Educação e da Cultura do Estado do Rio Grande do Norte destinados aos professores e 

alunos da rede estadual de ensino. O aplicativo que pode ser baixado na plataforma do 

Google Play para smartphones e tablets auxilia a gerenciar as atividades do cotidiano 

escolar como digitar notas, registrar frequência dos alunos e conteúdos ministrados.  

Durante as aulas da pesquisa a utilidade e funcionalidade do aplicativo SIGEduc 

Mobile se mostrou muito eficaz facilitando o custo de tempo para registar a frequência 

dos alunos enquanto as atividades educativo-musicais eram aplicadas na sala de aula.  

De modo geral, a frequência de uso das tecnologias educacionais para as 

educadoras no desenvolvimento profissional, ou seja, fora do ambiente escolar varia em 

média de 2 horas diárias para pesquisar materiais na internet, fazer planejamento de 

aulas ou interagir com os diversos Grupos no aplicativo WhatApp. Segundo a professora 

Mafra, o aplicativo de mensagens instantâneas têm tornado a comunicação direta com 

os seus alunos mesmo depois das aulas.  

Geralmente o planejamento é feito mediante pesquisas na internet e em sites 

educativos, haja a vista não possuírem conhecimento musical as professoras relataram 

que as dificuldades estão, na maioria das vezes, em como adaptar o plano com as 

condições de realidade dos alunos. Entre textos interdisciplinares de letras de músicas 

relacionados ao assunto do componente, literatura, atividades de relaxamento, 

                                                           
8
 Sistema Integrado de Gestão da Educação da Secretária do Estado da Educação e da Cultura do Rio 

Grande do Norte. Disponível em: <http://sigeduc.rn.gov.br/sigeduc/public/home.jsf>. 
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momentos culturais e cívicos da escola, cantigas de rodas e diversidade de estilos 

musicais os conteúdos abordados mostram que música está inserida em segundo plano.  

Quando perguntado sobre utilizar as tecnologias digitais nas aulas de arte/música 

anteriormente a pesquisa as professoras declararam desconhecimento para recursos e 

materiais (sites educativos, freewares) que abordasse conteúdos musicais. Apesar de 

saberem a importância de inserir a música na escola para o desenvolvimento intelectual, 

concentração e motivação dos alunos, a falta de experiências e de uma preparação da 

área bem como também acompanhar os avanços e inovações proporcionadas pelas 

tecnologias emergentes de modo a somar uma aula mostraram uma questão alarmante 

para as educadoras. 

Eu sou de uma geração que não acompanha essa geração de hoje da 

tecnologia, então hoje eu tenho que segurar na mão dos meus alunos. 

Quem me puxa são eles. Então se eu entrei em grupo, entrei no 

sistema, isso tudo foi porque eu tinha que procurar me interagir disso 

se não ficava para trás simplesmente [...]. Eu já tenho 29 anos de sala 

de aula [...] quando eu comecei a trabalhar a gente só tinha o giz e 

nada mais na sala de aula, hoje em dia a gente tem todos esses 

recursos e a maioria de nós se perdeu porque ninguém se aperfeiçoou 

[...] (Mafra, CE, p. 7-10).  

 A maior dificuldade encontrada no processo pedagógico-musical da professora 

tido de outra geração cultural é poder acompanhar as mudanças ocorridas no contexto 

educacional. Com a popularização das Tecnologias de Informação e Comunicação nos 

múltiplos contextos nota-se que as ações do ensino tradicional estão se transformando 

retirando o papel do professor detentor do conhecimento e inserindo a aprendizagem 

sustentada de forma horizontal onde os indivíduos aprendem juntos.  

Conforme Leme (2006), o professor aprende a usar as tecnologias digitais a 

partir das necessidades básicas seja pessoal ou profissional, pois o mesmo é um 

aprendiz que está sempre buscando sobre aquilo que o mais instiga. O conhecimento 

mesmo que considerado básico para ligar ou desligar um aparelho de som ou 

encaminhar um email insere o professor “a entender de tudo um pouco e de nada com 

suficiente profundidade [...] e acabam procurando receitas que levem-no a uma relação 

estável e tranquila com estas alternativas tecnológicas [...]” (LEME, 2006, p. 25).  

Repensar novas maneiras de trabalhar com o desenvolvimento dos recursos e 

tecnologias digitais facilita está apto para qualquer situação que encontrar na escola. 

Dessa forma, aprender a reconhecer as limitações e compartilhar dúvidas, inquietações é 

o passo inicial, haja a vista “a aprendizagem se desenvolve conforme novas questões 
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problematizadoras se configuram nas suas práticas educativas diárias” (LEME, 2006, p. 

39). Para o pesquisador e filósofo francês Pierre Lévy as tecnologias educacionais 

devem promover a aprendizagem colaborativa na escola. Professores e alunos podem 

explorar não somente uma rede social, mas procurar diferentes comunidades, funções e 

comunicações (LÉVY, 2014).  

A abordagem colaborativa apontada com uma das modalidades na busca pelo 

aprendizado musical através da interação dos indivíduos nos ambientes denominados 

ciberespaços, ou seja, acesso a fóruns ou redes sociais, têm difundido a produção de 

conhecimentos de forma coletiva tanto para o aluno quanto para o professor. Nas aulas 

de música, já não é mais preciso ter que saber o que aconteceu num determinado 

período da história da música do ocidente se o indivíduo pode pesquisar no smartphone 

ou no tablet o conteúdo disponível a todo o momento.  

Recentemente pesquisadores da área de educação musical têm buscado 

investigar sobre a abordagem colaborativa em diferentes situações e contextos 

(CERNEV, 2012; 2013a; 2013b; GOHN, 2008; 2009; ARALDI, 2013). O trabalho com 

alunos nas escolas de educação básica no Estado do Rio Grande do Sul (RS) para 

verificar a motivação da aprendizagem musical baseada no ambiente colaborativo 

mostra a cooperação com ênfase especialmente na apreciação, execução e composição 

musical (CERNEV, 2012; 2013a; 2013b).  

A aprendizagem da música dentro das perspectivas da abordagem colaborativa 

permite buscar por novas “experiências, informações, conceitos e tomada de decisões” 

tanto para professor quanto para o aluno, tendo em vista que nesse modelo o professor 

se torna apenas o mediador do aprendizado (CERNEV, 2013a, p. 1376). Além de 

promover o desenvolvido de responsabilidades e autonomia nos alunos para questionar 

os conteúdos abordados nas aulas de música o ambiente proporcionado pelas 

tecnologias estabelece uma relação conjunta (CERNEV, 2013a).  

Dentre os recursos e tecnologias digitais apontados pelas as duas professoras 

utilizados nas aulas de arte/música podem ser destacados o aparelho de som e notebook. 

Comumente, as professoras levam para os alunos letras de música e discutem a métrica 

ou a apreciação levando em consideração a diversidade de ritmos. As aulas promovem o 

aprendizado colaborativo de todos os alunos “porque cada um tem algo a acrescentar, 

eles socializam, eles vão aprendendo em conjunto” (Bessa, CE, p. 4).  
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Nas aulas de arte/música tratando de criação musical por meio do freeware 

Button Bass
9
 alguns alunos já apresentavam conhecimento de como criar e manipular os 

sons pré-programados utilizando outros freewares similares tais como o Virtual DJ
10

. 

Para a professora, o pesquisador bolsista e os demais alunos foi inovador poder 

compartilhar as criações bem como explorar as habilidades desses alunos. A maioria 

dos jovens das respectivas escolas possuem smartphones, tablets, notebooks etc., sendo 

que uma das professoras utiliza em suas aulas de música de forma interdisciplinar. 

Eu utilizo com o celular [...] às vezes faz um jogo, eles baixam um 

jogo [...] tem um jogo de perguntas [...] eles pegam para jogar, divide 

a turma pra fazer competição [...] E tem um joguinho também qual é a 

músic?, Eles também já utilizaram, eles que trouxeram para mim [...] 

(Mafra, CE, p. 10).  

O tipo de metodologia adotada pela professora mostra que o aprendizado ativo 

está presente em suas aulas, onde o aluno constrói o próprio conhecimento juntamente 

com os outros indivíduos. As tecnologias emergentes tem contribuído para isso 

acontecer, sobretudo nos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) que ajuda a 

organizar os conteúdos disponibilizando nos formatos em vídeosaulas, podcast, 

hipertextos entre outras formas. Nesse sentido, aliar os recursos e tecnologias digitais 

nas aulas de música pode ser o meio para o processo de aprendizado e não o fim. 

Alguns estudiosos da área apontam essa inovação para um novo modelo de sala de aula 

invertida (Flipped Classroom).  

A proposta desse modelo de aprendizagem ativo é fazer com o que o aluno torne 

autônomo e independente para construir o seu próprio conhecimento, sendo a 

aprendizagem trabalhada em torno da pedagogia, tecnologia e do ensino ativo 

necessário para a formação do indivíduo. Desse modo, o professor leciona menos para 

que os alunos possam aprender mais (PEREIRA, 2015).  

Conforme o relato da professora da escola estadual a aprendizagem ativa está 

presente em suas aulas. Isso, porque o interesse e a motivação dos alunos mediados pelo 

uso das TICs são muito maior, o que faz a professora aprender junto com eles. No 

entanto, para a execução da atividade educativo-musical utilizando alguns recursos e 

tecnologias tais como os smartphones para gincanas citado anteriormente a professora 

                                                           
9
 Freeware, cuja função permite criar e manipular sons pré-programados com interface intuitiva. 

Disponível em:<http://www.buttonbass.com/ElectroCube.html>. 
10

 É um aplicativo gratuito capaz de realizar funções de mixagem como uma mesa de som. Disponível 

em:<http://www.virtualdj.com/>.  
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encontra dificuldades no acesso limitado a internet como também o pouco tempo 

estimado para as aulas de arte/música. De acordo com a grade curricular da escola a 

carga horária do componente é de 50 min/aula e condiciona explorar qualquer atividade 

prática. As turmas numerosas também é um fator de empecilho para desenvolver as 

atividades em sala já que a professora além de lecionar outros componentes também 

está no ensino de Arte aplicando as demais linguagens artísticas.   

 

CONSIDERAÇÕES 

 Os sistemas educacionais têm passado por mudanças cada vez mais dinâmicas 

com a efetiva popularização das TICs. Percebe-se, de forma lúcida, que não podemos 

ficar a margem dos avanços culturais e emergentes que as tecnologias têm 

proporcionado, sobretudo, a educação. A pesquisa ação proporcionada pelo 

PIBIC/CNPq UERN possibilitou alcançar mudanças significativas para o aprendizado 

musical dos envolvidos – professores e alunos. Diante das inúmeras discussões nos 

encontros e fóruns espalhados por todo país em implementar na prática a lei 

11.769/2008 nas escolas de educação básica, o papel das tecnologias associado a música 

mostra que pode resultar no interesse, motivação, concentração, assiduidade e 

autonomia no aprendizado ativo dos alunos e assim contribuir de fato para a música nas 

escolas. Contudo, o maior aprendizado, tido desta maneira, foi para as professoras em 

compreender que a música pode ser considerada um conteúdo principal de uma aula 

discutindo a teoria musical etc, tendo em vista que anteriormente a execução da 

pesquisa o desconhecimento para o uso das tecnologias nas aulas de arte/música. 

Portanto, as políticas públicas de educação precisam acompanhar e, ao mesmo tempo 

manter uma estreita relação com a comunidade escolar de forma a oferecer tão somente 

mais recursos e materiais, como também capacitação de longo prazo a fim de 

estabelecer a formação continuada em tecnologias educacionais para os professores. 

Esta formação deve partir inicialmente do professor da educação básica para buscar 

sanar suas dificuldades no uso das TIC mesmo que sendo com condições básicas na 

escola em pesquisar, experimentar e compartilhar conhecimentos com os alunos. 
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RESUMO: A partir dos anos 90, os estudos sobre gramaticalização, abrigados na Linguística 

Funcional, tiveram um grande avanço tanto no exterior como no Brasil. Considerando uma vasta 

literatura em língua inglesa com os termos de referência e a existência, ainda, de poucas obras 

específicas à gramaticalização publicadas em língua portuguesa, este projeto tem como objeto de 

estudo os termos-chave da gramaticalização presentes nos estudos de conclusão dos cursos de pós-

graduação das universidades brasileiras. Para tanto, a orientação teórica baseia-se tanto no 

funcionalismo linguístico em que se abriga o estudo da gramaticalização, nos termos em que é 

praticado, principalmente, por Heine et alli (1991), Hopper e Traugott (1993, 2003); Heine e 

Kuteva (2002); Bybee (2010) e, no Brasil, por Martelotta et alli (1996), Furtado da Cunha et alli 

(2003), Gonçalves et alli (2007), entre outros; como em autores da Terminologia e Terminografia 

bilíngue, que subsidiaram a produção de um glossário especializado, Cabré (1999), Krieger e 

Finatto (2004), Welker (2004), Pontes (2009), Medeiros (2012), entre outros. A pesquisa utiliza 

dois corpora para a elaboração do glossário: o corpus Dissertações e Teses – DISSERTES, 

organizado e ampliado por Frutuoso; Bertuleza e Figueiredo-Gomes (2015), que reúne amostras de 

Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado, versando sobre a temática Gramaticalização, 

defendidas no período de 2000 a 2014; e o Corpus Reference Books about Grammaticalization – 

RBG, organizado por Oliveira Jr. e Figueiredo-Gomes (2015a), composto de 30 obras de referência 

da Teoria da Gramaticalização disponíveis eletronicamente. Para o levantamento e tratamento de 

dados, utiliza o software Word Smith Tools (SCOTT, 2008), ferramenta utilizada por pesquisadores 

da LSF e da Linguística de Corpus (por meio do WordList, Concord e KeyWords). A partir dos 

resultados empíricos dessa primeira etapa, os corpora registraram 1.664 termos especializados que 

passaram a constituir o Glossário Terminológico da Gramaticalização. O referido glossário com 

termos em português e os respectivos equivalentes em inglês proporciona ao usuário leitura, 

redação, tradução confiável nas atividades acadêmicas que dizem respeito à concepção teórica da 

Gramaticalização. 

PALAVRAS-CHAVE: Funcionalismo. Gramaticalização. Terminologia. Glossário. 

INTRODUÇÃO 

 

 Este artigo relata a investigação que dá continuidade ao nosso interesse no paradigma 

funcionalista sobretudo aquele em que se abriga o estudo da gramaticalização (FIGUEREDO-

GOMES, 1999; 2004; 2005; 2006; 2008; 2012). Concebemos a gramaticalização, pois, como um 

processo unidirecional pelo qual “itens lexicais e construções passam, em certos contextos 

linguísticos, a funções gramaticais, e, uma vez gramaticalizados, continuam a desenvolver novas 

funções.“ (HOPPER;TRAUGOTT, 2003, p. XV). 
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Atualmente os estudos sobre gramaticalização têm sido considerados como uma nova 

perspectiva teórica, embora a questão da origem e do desenvolvimento das categorias gramaticais 

seja tão antiga quanto os estudos linguísticos. Mas é a partir dos anos 90 que os estudos sobre esse 

processo especial de mudança linguística, abrigados na Linguística Funcional, tiveram um grande 

avanço tanto no exterior como no Brasil. 

Por ser recente essa concepção teórica da Gramaticalização, a maioria das obras de 

referência é escrita em língua estrangeira, sobretudo em língua inglesa que serve, desde os anos 90, 

de língua-base na formação de pesquisadores brasileiros que se fundamentam na Linguística 

Funcional, cujos principais teóricos escrevem livros, artigos, periódicos e relatórios de pesquisa em 

língua inglesa. Além disso, por ser a língua inglesa, a língua internacional de maior circulação em 

todo o mundo, as normas técnicas brasileiras exigem, para a divulgação dos gêneros acadêmicos, 

preferencialmente o abstract, como o resumo em língua estrangeira. 

Mas é a partir de 1996 que são difundidos os estudos relativos à gramaticalização na 

literatura brasileira com a publicação da obra pioneira: Gramaticalização no português do Brasil: 

uma abordagem funcional, organizada por Martelotta, Votre e Cezario. Desde então se tornou 

urgente ler a bibliografia especializada em inglês e escrever em português no Brasil. Embora já 

existam centenas de dissertações e teses relativas à Gramaticalização produzidas no meio 

acadêmico brasileiro, ainda são poucas as obras de referência publicadas em português, que não dão 

conta de muitos termos da área cuja tradução exigem equivalentes com rigor terminológico, às 

vezes usados inadequadamente por pesquisadores iniciantes, ou diferentemente, necessários na 

produção de versões de trabalhos publicados no Brasil em língua de maior circulação como o 

inglês. 

Surgem então as seguintes perguntas: quais são os termos especializados relativos à 

Gramaticalização em uso no meio científico brasileiro? Quais são os equivalentes desses termos nas 

obras de referência em língua inglesa?  

Para responder a essas perguntas, investigamos, por meio de um projeto de iniciação 

científica, os termos da língua portuguesa, utilizados na produção científica de gêneros acadêmicos 

de conclusão de cursos de pós-graduação, que se especializaram na teoria da Gramaticalização, e, 

com base nos resultados, produzir, inicialmente, um glossário de termos português-inglês relativos à 

Gramaticalização. Dizemos inicialmente, por esta investigação constituir uma primeira etapa de um 

projeto maior, que completaremos mais adiante, publicando um dicionário terminológico da 

Gramaticalização que apresentaremos com os termos resultantes desse glossário. 

Para a realização desta pesquisa, tivemos como orientação teórica a perspectiva funcionalista 

de análise dos fenômenos linguísticos que objetiva integrar o estudo da forma das expressões 

linguísticas ao uso dessas expressões na situação de interação comunicativa. Assumindo a língua, 

portanto a gramática, como dinâmica, emergente, um sistema cujas estruturas linguísticas, por 

influências decorrentes de situações interativas reais, vão variando, mudando e regularizando-se, 

sabemos que as formas linguísticas tendem a ajustar-se às necessidades informacionais dos falantes, 

gerando variações ou mudanças de itens ou construções lexicais. E, para conseguirmos nossos 

objetivos e termos uma escolha metodológica adequada, procuramos uma corrente teórica da 

Terminologia que tivesse afinidade com a nossa concepção teórica funcionalista sobre a 

gramaticalização e optamos por apoiar-nos na Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT), 

abordagem proposta Cabré (1999). A TCT tem como foco principal a função comunicativa das 

linguagens. Assim, o texto em Terminologia é reconhecido na sua potencialidade de significação 

como um todo, deixando de ser apenas uma fonte de coleta de frases. Essa teoria propõe trabalhar 

os fenômenos da linguagem geral ao mesmo tempo em que descreve as especificidades cognitivas, 

linguísticas (gramaticais, pragmáticas, textuais e discursivas) e comunicativas das unidades 

terminológicas; aspectos estes que vão ao encontro da nossa concepção funcionalista. 
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Embora já existam, na literatura brasileira, dicionários ou glossários especializados em 

linguagem e linguística, como os de Câmara Jr. (1984), Dubois et al. (1986), Trask (2004), ou nas 

áreas da linguagem como, por exemplo, o da Linguística Aplicada, de Almeida Filho e Schmitz 

(1998), da Análise do Discurso, de Maingeneau (1998) e de Charaudeau e Maingueneau (2004); da 

Semiótica, de Greimas e Courtés (2008); da Linguística da Enunciação, de Possenti (2009), da 

Fonética e Fonologia, de Christófaro Silva (2011), desconhecemos obras que elenquem em um 

dicionário ou em um glossário termos especializados relativos à Gramaticalização em língua 

portuguesa. Considerando, então, o caráter original e inovador dessa investigação, acreditamos que 

os resultados poderão, a partir do glossário bilíngue português-inglês dos termos especializados da 

Gramaticalização, ter grande utilidade prática tanto para os iniciantes, que terão um instrumento 

confiável de referência, quanto para os iniciados, que terão, por enquanto, à mão os termos da 

gramaticalização e seus equivalentes para as suas pesquisas.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 

Nossa pesquisa foi desenvolvida em uma linha funcionalista, principalmente naquilo em que 

o funcionalismo objetiva integrar o estudo da forma das expressões linguísticas ao uso dessas 

expressões na situação de interação comunicativa. Entretanto, para a consecução do nosso objetivo, 

tivemos que agregar uma teoria terminológica descritiva e de base linguística, a TCT, que nos 

permite fazer determinadas escolhas metodológicas durante todas as etapas de construção de um 

produto terminológico (glossário, dicionário, mapa conceitual, listas de termos com ou sem 

equivalência, etc.).  

A orientação teórica básica fundou-se, pois, no funcionalismo linguístico, nos termos em 

que é praticado, principalmente, por Hopper (1987), Heine et alli (1991), Hopper e Traugott (1993, 

2003), Givón (1979,1995); Heine e Kuteva (2002); Brinton e Traugott (2005); Bybee (2010) e, no 

Brasil, por Martelotta et alli (1996), Furtado da Cunha (2000), Furtado da Cunha et alli (2003), 

Votre et alli (2004), Gonçalves et alli (2007), entre outros; como em autores da Terminologia e 

Terminografia bilíngue, que subsidiarão a produção de um glossário especializado, Cabré (1999), 

Krieger e Finatto (2004), Welker (2004), Schmitz (2001), Barbosa (1990), Barros (2004), Pontes 

(2009) e Medeiros (2012).  

O objeto de estudo da Terminologia é o termo especializado, o qual marca a identidade da 

área, no nosso caso, a teoria da Gramaticalização.  Segundo Krieger e Finatto (2004, p. 81), os 

termos podem ser unidades simples (um léxico) ou complexas (mais de um léxico) e realizam duas 

funções importantes: a de representação e a de transmissão do conhecimento especializado, além da 

produção de glossários, dicionários técnico-científicos e bancos de dados terminológicos. Para a 

TCT, não há termos fixos, há apenas unidades lexicais, que podem ser consideradas termos em 

função do seu uso em um determinado contexto e situação. Desse modo, dependendo da situação 

comunicativa no qual o termo está inserido, o seu significado poderá variar, ou seja, os conceitos e 

as denominações de um termo podem variar nos domínios de especialidade. Para Cabré (1999, p. 

47):   
 

[...] a comunicação especializada difere da comunicação geral de duas maneiras: no tipo de 

                                             textos orais ou escritos que produz e na utilização de uma terminologia específica. O uso de 

                                             terminologia padronizada ajuda a tornar a comunicação entre os especialistas mais eficiente.    

   A TCT é uma teoria que une as três dimensões da Terminologia: linguística, cognitiva e 

comunicativa, isto é, a teoria deve dar conta da complexidade e da aceitação dos termos, dos 

fenômenos da linguagem, dos aspectos cognitivos, linguísticos e comunicativos das terminologias, 

como por exemplo, a importância e variação do texto para o tratamento dos termos no interior da 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1531



comunicação especializada. Além disso, a TCT apresenta alguns princípios e fundamentos, com os 

quais o Funcionalismo Linguístico se identifica:    

a) Explica como um conceito pode fazer parte da estrutura conceitual de diferentes disciplinas.   

b) Adota um caráter polissêmico dos termos, de maneira que considera a possibilidade da 

propagação de unidades especializadas em um determinado momento.   

c) Recebe, dentro da comunicação especializada, a sinonímia como um fundamento real.    

d) Deve levar em conta o fato de que as unidades terminológicas processam-se de forma natural no 

discurso, portanto oferecem uma importância sintática que vai além dos limites denominativos e 

modificam-se em função do discurso.   

e) Leva em consideração a variação do discurso e determina as variáveis que descrevem essa 

variação na esfera da comunicação em geral e da comunicação especializada, em particular.  

  Com base nesses princípios, escolhemos a TCT, como suporte teórico para cumprir as etapas 

do fazer terminológico que incluem: a constituição do corpus, escolha dos termos, distribuição dos 

termos em verbetes e, por fim, a organização do glossário.  

Essa pesquisa teve um cunho terminográfico e uma abordagem qualitativa e quantitativa 

com dimensão descritiva baseada em corpus. Utilizamos uma das ferramentas da Linguística de 

Corpus (LC), o programa computacional denominado WordSmith Tools (WST), desenvolvido por 

Scott (2008), da Universidade de Liverpool. É um programa concordanceador de análise de corpus 

usado nas Ciências Sociais. Por se tratar de um software muito rápido, acaba acelerando o processo 

de levantamento dos termos da linguagem especializada com mais eficiência, velocidade e precisão 

do que uma busca manual, que fatalmente levaria mais tempo. Para Berber Sardinha (2004, p. 112):  

“ [...] é fácil perceber que se trata de um programa que reúne as principais ferramentas que o 

linguista de corpus precisa para identificar e comparar frequências e listar palavras no seu contexto 

original.”    

O WST é composto das seguintes ferramentas:  Wordlist, Keyword e Concord. Vejamos: 

  a) Wordlist – é a ferramenta básica do WST que fornece ao pesquisador uma lista de 

palavras do texto. Essa lista pode aparecer em ordem alfabética, ordem de frequência e dados gerais 

sobre o corpus. Por meio dessa ferramenta é possível criar listas de palavras dos textos que 

compõem o corpus.    

  b) Keyword - esta ferramenta faz a comparação entre a lista de palavras consideradas mais 

importantes geradas dos textos selecionados e um corpus de referência. Essa comparação é 

importante, visto que, através dela, pode-se ter acesso aos termos típicos do corpus de análise.    

  c) Concord – é a ferramenta que produz concordâncias. Concordâncias, segundo Berber 

Sardinha (2009, p. 87) “são listagens das ocorrências de um item específico (chamado termo de 

busca ou nódulo, que pode ser formado por uma ou mais palavras) acompanhado do texto ao seu 

redor (o co-texto)”. Através do Concord é possível analisar em que contexto um termo está situado. 

No caso de elaboração de glossários e dicionários , é uma ferramenta muito útil na hora de construir 

as definições ou mesmo na busca de termos complexos que se constituem de sequências fixas de 

palavras – clusters).    

Para a pesquisa, utilizamos dois corpora para a elaboração do glossário: o corpus 

Dissertações e Teses – DISSERTES, organizado por Bertuleza e Figueiredo-Gomes (2012) e 

ampliado por Frutuoso; Bertuleza e Figueiredo-Gomes (2015), que reúne amostras de Dissertações 

de Mestrado e Teses de Doutorado, versando sobre a temática Gramaticalização, defendidas no 

período de 2000 a 2014; e o Corpus Reference Books about Grammaticalization – RBG, organizado 

por Oliveira Jr. e Figueiredo-Gomes (2015a), composto de 30 obras de referência da Teoria da 

Gramaticalização disponíveis eletronicamente.  

Por razões metodológicas, a pesquisa propriamente dita foi dividida em quatro momentos: 1º 

momento: transformação em arquivo .txt do corpus Dissertações e Teses – DISSERTES,  que reúne 
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amostras de Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado, versando sobre a temática 

Gramaticalização, defendidas no período de 2000 a 2014. 2º momento: aplicação de software para 

levantamento dos dados Word Smith Tools (SCOTT, 2008), ferramenta utilizada por pesquisadores 

da LSF e da Linguística de Corpus para seleção de dados (por meio do WordList, Concord e 

KeyWords), a fim de levantar os termos-chave da gramaticalização em seus contextos de uso em 

publicações eletrônicas. 3º mmomento: elaboração do corpus com obras de referência da literatura 

especializada da Gramaticalização, em língua inglesa. 4º Momento: busca dos termos ingleses na 

literatura especializada da Gramaticalização para a equivalência dos termos mais frequentes na 

língua portuguesa, utilizando as mesmas ferramentas do software do passo anterior.  4º momento: 

produção inicial do glossário bilíngue especializado dos termos da gramaticalização. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Como nosso trabalho se trata da elaboração de um glossário, essa seção dedica-se a 

descrição dos procedimentos adotados. Advertimos que fizemos nossas análises baseadas na 

frequência e na co-ocorrência de palavras nos corpora em estudo. Para tanto, utilizamos as três 

ferramentas do WTS.  

 Primeiramente, preparamos a Wordlist, que listou todas as palavras que estavam inclusas 

nos corpora DISSERTES e RBG selecionados, que apresenou estatísticas e a frequência de 

ocorrências dos itens selecionados. Utilizamos essa ferramenta para formar as listas de palavras de 

ambos os corpora, a fim de tomarmos conhecimento da quantidade de palavras nos corpora e 

permitirmos usar a segunda ferramenta do WST.  

 Na Figura 1,  temos a screenshot da ferramenta Wordlist, em que encontramos, tanto por 

ordem de frequência ou por ordem alfabética, cada palavra presente no corpus. Existe na aba, na 

parte de baixo da tela, com opções de estatísticas, nome dos textos em que os termos se encontram e 

notas sobre os textos. 
 Figura 1 – Tela da ferramenta Wordlist 

 

Fonte: Figueiredo-Gomes e Oliveira Jr. (2015a)  

Com base na frequência, trabalhamos, inicialmente, com o volume textual de quase 4 

milhões de palavras. O corpus em língua portuguesa constituiu aproximadamente 1 milhão de 

palavras, enquanto o corpus em língua inglesa, construído com obras de referência disponíveis 

eletronicamente, compreendeu aproximadamente 3 milhões de palavras. O Corpus de termos em 
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língua inglesa resultou desse levantamento e denominamos de Corpus Reference Books about 

Grammaticalization – RBG. Ele é  composto de 30 obras de referência disponíveis eletronicamente. 

Nessa etapa da pesquisa , foram usadas para averiguar a equivalência dos termos simples e 

complexos (clusters) em inglês).  

 A Keyword foi a segunda função utilizada. Criamos uma lista de palavras consideradas mais 

significantes geradas dos textos selecionados e comparamos com um corpus de referência, que 

continha palavras de várias áreas de conhecimento, a fim de dar base científica para a pesquisa. 

Nisto foi gerado uma série de dados, tais como ocorrência da palavra, frequência dessa palavra nos 

dois corpora utilizados, porcentagem, entre outros, que não expomos aqui considerando o volume 

de dados.   

 Retratamos na Figura 2 a ferramenta Keyword, em que podemos ver as palavras-chaves 

selecionadas pelo programa dispostas em forma de tabela junto com a frequência ao lado, a 

porcentagem de ocorrência de alguns termos, a quantidade de textos em que o termo foi encontrado, 

a frequência do termo no corpus de referência, a porcentagem de ocorrência de alguns termos no 

corpus de referência, a Keyness do termo (Keyness é a expectativa em dados exatos em que um 

termo seria mais frequente em um corpus do que no corpus de referência).  Foram escolhidos 

apenas os termos do português que tinham frequência 0 em relação ao corpus de referência. 
 

Figura 2 – Tela da ferramenta Keyword 

 

Fonte: Figueiredo-Gomes e Oliveira Jr. (2015a)  

 

 

 Por meio da ferramenta Concord, fizemos uma lista ordenada por frequência e depois poor 

ordem alfabética dos termos que apareceram no corpus do português. Para cada ocorrência das 

palavra no corpus, selecionamos três palavras antepostas e pospostas, a fim de obtermos os termos, 

lemas e clusters para o glossário de termos especializados na área da Gramaticalização. Por 

exemplo: na palavra “gramaticalização”, ao utilizar o Concord, obtivemos em suas concordâncias o 

cluster “processo de gramaticalização”, como vemos na Figura 3. Na tela do instrumento Concord 

do WST, na Figura 3, podemos analisar o contexto da palavra “gramaticalização”, e com isso o 

trabalho de busca e organização de verbetes para o glossário foi muito facilitado, inclusive servindo 
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como forma de observarmos se certos termos se encaixavam nos critérios da pesquisa para 

constarem do glossário final desta pesquisa. 

 
Figura 3 - Tela da ferramenta Concord 

 

 Fonte: Figueiredo-Gomes e Oliveira Jr. (2015a)  

 

 A separação dos termos foi um dos pontos cruciais da pesquisa. Nessa etapa, vimos o que se 

encaixava nos moldes do glossário, que palavras fazem parte da linguística funcionalista e que eram 

representativas da área do nosso trabalho. Ao usar a ferramenta Concord, foram extraídos os termos 

que se enquadravam na área da gramaticalização e que eram representantes para a produção do 

glossário. Se o termo em questão não apresentasse uma frequência contexto ou se apenas não se 

encaixasse nas especificações e critérios do trabalho, seria eliminado. 

 Após o trabalho com o WordSmith Tools, organizamos os dados obtidos em arquivos do 

Microsoft Word e Microsoft Excel, com a finalidade de usarmos os termos  conforme a disposição 

do glossário. Assim, listamos os lemas referentes aos termos de língua portuguesa e seus 

respectivos clusters obtidos, além de termos em arquivo os dados relativos a cada termo.  

            Outro ponto dessa etapa foi a decisão de como organizamos o glossário, já que não há uma 

regra fixa para a formatação. Há, segundo Walker (2004), pelo menos, duas maneiras de 

organizarmos os verbetes na macroestrutura do glossário, quais sejam: por ordem alfabética linear 

ou por ordem alfabética com agrupamento.  

 Então, dividimos em os termos em dois tipos de listas: as listas com os termos, os dados 

obtidos com os instrumentos do WST e as listas que apenas continham os termos que comporiam  o 

glossário bilíngue. Organizamos, separadamente cada entrada e seus determinados clusters em 

ordem alfabética, os termos em língua portuguesa. No total, apresentamos 264 termos simples e 

1400 clusters. Essa lista foi utilizada para buscar os equivalentes dos termos no corpus de língua 

inglesa. Os termos que não possuíam equivalentes foram traduzidos e agrupados de forma que cada 

lema e cluster fossem traduzidos e/ou adaptados em seu contexto real da área da linguística. Por 

exemplo, “Gramaticalização” e “Grammaticalization” são os equivalentes em português e inglês, 
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ambos são lemas, e dentro esses lemas possuem os clusters equivalentes “processo de 

gramaticalização” e “grammaticalization process”, como podemos ver na Figura 4. 

 
Figura 4: Disposição do Glossário Terminológico da Gramaticalização (português-inglês) 

Gramaticalização  Grammaticalization  

  

Escala de gramaticalização  Grammaticalization scale 

Estágio da gramaticalização  Grammaticalization stage 

Gramaticalização sincrônica  Synchronic grammaticalization 

Grau da gramaticalização  Grammaticalization degree 

Hipótese da Gramaticalização  Grammaticalization hypothesis 

Modelo da gramaticalização  Grammaticalization model 

Mudança da gramaticalização  Grammaticalization change 

Paradigma da gramaticalização  Grammaticalization paradigm 

Perspectiva da gramaticalização  Grammaticalization perspective 

Princípios da gramaticalização  Grammaticalization principles 

Processo de gramaticalização  Grammaticalization process 

Trajetória da gramaticalização  Grammaticalization trajectory 

Teoria da gramaticalização  Grammaticalization theory 

  Fonte: Figueiredo-Gomes e Oliveira Jr. (2015) 

 

 Depois de ser devidamente traduzido e passado o processo de buscas de equivalentes nos 

corpora, o glossário passou por uma revisão de ortografia e, finalmente, a validação dos termos do 

glossário que conta, em sua primeira parte, com 264 termos especializados da Gramaticalização em 

língua portuguesa, com os respectivos termos complexos (clusters), dispostos em 1.400 entradas. 

 A segunda parte do glossário é composta pelos termos da Gramaticalização em inglês, como 

mostra a Figura 5. 

 
Figura 5: Disposição do Glossário Terminológico da Gramaticalização (inglês-português) 

                G 
 

 

Grammaticalization cycle Ciclo da gramaticalização 

Grammaticalization degree Grau da gramaticalização  

Grammaticalization hypothesis Hipótese da Gramaticalização  

Grammaticalization item Gramaticalização do item  

Grammaticalization model Modelo da gramaticalização  

Grammaticalization paradigm Paradigma da gramaticalização  

Grammaticalization perspective Perspectiva da gramaticalização  

Grammaticalization principle Princípio da gramaticalização  

Grammaticalization process Processo de gramaticalização  

Grammaticalization scale Escala de gramaticalização  

Fonte: Figueiredo-Gomes e Oliveira Jr. (2015) 

   

segunda parte do glossário conta com 1.664 termos especializados da Gramaticalização em língua 

inglesa em uma organização alfabética. O Glossário Terminológico da Gramaticalização (GTG) 

contém 3.328 termos. 
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CONCLUSÃO 

  

 A elaboração do Glossário de termos da Gramaticalização foi possível devido à facilitação 

do instrumental de pesquisa. O software WordSmith Tools fornece recursos que supera muitas 

tecnologias usadas até então na Terminologia.  

O casamento dos pressupostos da teoria TCT com os Funcionalismo linguístico se mostrou 

adequado aos objetivos da investigação, sobretudo na aceitação dos termos em seu contexto 

situacional, ou seja no gênero acadêmico em relação ao texto de referência científica. 

 No final dos procedimentos de pesquisa, o glossário resultou, em sua primeira parte, em 264 

termos especializados da Gramaticalização em língua portuguesa, com os respectivos termos 

complexos (clusters), dispostos em 1.400 entradas; e, na segunda parte, em 1.664 termos 

especializados da Gramaticalização em língua inglesa. O Glossário Terminológico da 

Gramaticalização (GTG) contém 3.328 termos. 

Esperamos a metodologia e o glossário resultante desta pesquisa possa contribuir com 

pesquisas futuras que se valham da teoria funcionalista, sobretudo aquelas relativas à 

Gramaticalização, com a formação do pesquisador da área de Letras e com uma aplicação 

acadêmica que vise a uma compreensão da emergência, do funcionamento e dos usos de itens e 

construções linguísticas do português brasileiro. 
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RESUMO: Este estudo tem como propósito uma análise crítico-comparativa dos contos “As 

formigas”, da obra Mistérios (1981) e “A chave na porta”, da coletânea Invenção e memória (2009), 

ambos de Lygia Fagundes Telles. O objetivo é destacar o espaço ficcional como categoria decisiva 

na configuração do fantástico, sobretudo, a presença da noite e de espectros noturnos como 

elementos dinamizadores da irrupção do insólito. Com esse fim, essa pesquisa tem como referencial 

teórico os conceitos de Todorov (2012), de Calvino (2004), de Cortázar (2008) e de Roas (2014) 

sobre o fantástico e os postulados de Freud (1996) sobre o estranho. No que se refere ao espaço, as 

concepções de Eliade (2001), Foucault (2009), Bachelard (1998) e Lins (1976) são referências 

norteadoras. Acrescente-se a isso, que também recorreremos a textos da fortuna crítica da escritora 

Lygia Fagundes Telles a fim de compreender determinantes temáticas e estruturais de sua poética. 

A seleção dos dois contos referidos se justifica pelo modo de configuração do insólito, pois ambos 

valorizam a noite como marca instigadora do fantástico. Tratam-se de narrativas em que o real e o 

irreal se misturam através da irrupção de realidades secretas, como o retorno dos mortos, e a 

valoração de ambientes soturnos. Em “A chave na porta”, a ação ocorre em uma noite de Natal, 

descrita como escura e chuvosa, em que a narradora protagoniza um misterioso encontro com o 

personagem Sininho, antigo colega da faculdade, quem, na verdade, já está morto há muitos anos; 

no conto “As formigas”, por sua vez, a trama gira em torno da história de duas estudantes que 

vivenciam a inquietante experiência de encontrar um esqueleto de anão que no decorrer da narrativa 

vai sendo montado, misteriosamente, por formigas no quarto de uma pensão sinistra. Em linhas 

gerais, verificam-se certas dessemelhanças no delineamento do irreal: na primeira narrativa, o 

insólito é configurado como parte do cotidiano da protagonista, na segunda, por sua vez, a 

atmosfera de estranhamento e de medo instigam o questionamento sobre o irreal.    

 

PALAVRAS-CHAVE: Lygia Fagundes Telles; Insólito; Espaço ficcional; Espectros noturnos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho, o propósito é observar de que modo o espaço e o turno da noite se 

configuram, na narrativa de Lygia Fagundes Telles, como instigadores do insólito ficcional. Trata-

se de um estudo crítico comparativo dos contos “As formigas”, da obra Mistérios (1981) e “A chave 

na porta”, da coletânea Invenção e memória (2009) empreendido com o objetivo particular de 

identificar traços determinantes do fantástico lygiano. Para tanto, consideramos à luz de Moreira 

que, “ao se falar de fantástico, passa-se pela noção de realidade já que muitas vezes o fantástico está 

associado a elementos que nos levam a questionar as leis naturais.” (2008. p.12). 

Desse modo, é oportuno dizer que o ponto de partida para uma reflexão sobre o discurso 

romanesco aqui eleito passa necessariamente pelas oposições natural e sobrenatural, ordinário e 

extraordinário, familiar e estranho, categorias indissociáveis da noção de fantástico.   
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Convém ressaltar que o entrelaçamento real e irreal, traço fundamental da literatura 

fantástica, sempre povoou o imaginário cultural. Todas as épocas testemunharam as prerrogativas 

concedidas às representações de eventos insólitos no mito, nas escrituras sagradas, no conto popular 

e na literatura. Trata-se de uma estética em que os horizontes de expectativas do real são alargados 

através da abertura para o imaginário e do entrecruzamento de realidades possíveis e impossíveis 

que subvertem a lógica cotidiana.  

Dentre os expoentes da literatura moderna no Brasil que privilegiaram a presença do insólito 

em seus textos, Lygia Fagundes Telles se destaca pela sua prosa intimista e seu discurso fantástico. 

A despeito do caráter realístico da ficção de Telles, que demonstra a consciência social da mesma 

enquanto escritora, seus contos narram a confluência entre essa realidade conhecida e outras 

intangíveis, problematizando assim a dicotomia real/irreal. São textos que desestabilizam os limites 

que separam nosso cotidiano do desconhecido, postulando uma possível anormalidade da realidade, 

por isso são inquietantes, “ameaçadores”, tal como esclarece Roas (2014) acerca do fantástico. De 

acordo com Lamas (2002, p. 84), Lygia figura “na linha de um realismo fantástico-incomum, com 

textos situados entre a realidade e a fantasia, entre o sonho e o real [...]”. Suas narrativas, além de 

tratarem de temas caros ao insólito, como a morte, o duplo e a metamorfose, trazem sempre o jogo 

entre o interior e o exterior de suas personagens, entre polaridades como o eu e o outro, vida e 

morte, real e irreal, promovendo uma abertura para o imaginário, o mítico e o simbólico, e desse 

modo constroem as atmosferas de incerteza e hesitação comuns ao fantástico.  

Em sua ficção, Lygia Fagundes Telles mergulha no terreno do desconhecido; num misto de 

poesia e imaginação, suas narrativas valorizam uma atmosfera de medo e de mistério, de tal modo 

que é praticamente impossível querer separar instâncias como real e irreal, familiar e estranho, 

natural e sobrenatural. Sendo assim, em face da relevância e das funções que possui a categoria 

espaço para a construção da narrativa de ficção, esse estudo visa analisar os contos “As formigas”, 

da coletânea Mistérios (1981), e “A chave na porta”, da obra Invenção e Memória (2009), 

destacando o espaço ficcional, o turno da noite e a presença de espectros noturnos como aspectos 

dinamizadores da irrupção do insólito, pois, tal como destaca Ceserani (2006, p. 77), “a noite, a 

escuridão, o mundo obscuro e as almas do outro mundo” são sistemas temáticos recorrentes do 

fantástico, sendo a ambientação que remete ao mundo noturno a preferida desse modo literário.  Em 

“A chave na porta”, a ação ocorre em uma noite de Natal, descrita como escura e chuvosa, em que a 

narradora protagoniza um misterioso encontro com o personagem Sininho, um antigo colega da 

faculdade, quem, na verdade, já está morto há muitos anos; Já no conto “As formigas” a trama gira 

em torno da história de duas estudantes que vivenciam a inquietante experiência de encontrar um 

esqueleto de anão que, no decorrer da narrativa, vai sendo montado, misteriosamente, por formigas 

no quarto de uma pensão sinistra. A escolha desses contos, dentre tantos outros das duas obras, fez-

se, portanto, devido à expressiva valoração de elementos como espaços soturnos, a presença da 

noite e o retorno naturalizado de um morto, configurando-se assim em cenários propícios à 

confluência de mundos própria do fantástico. São enredos em que o cotidiano e o desconhecido se 

entrelaçam através da irrupção de realidades secretas.  

É importante destacar que dentre os teóricos que tiveram um papel relevante para o 

estabelecimento da literatura fantástica, elegemos as perspectivas de Tzvetan Todorov (2008), Italo 

Calvino (2004), Julio Cortázar (1993), Selma Calasans Rodrigues (1988) Ceserani (2006) e Roas 

(2014) como referências norteadoras de nossas análises.  

 

MÉTODOS 

 

Neste estudo, adotamos o método crítico-comparativo de abordagem do texto literário. 

Trata-se de um cotejo de dois contos de Lygia Fagundes Telles, em que se propõe destacar a 

configuração do espaço como elemento desencadeador do insólito, precisamente, a presença da 

noite e de espectros noturnos na construção de ambientações sombrias, aspectos catalisadores do 
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efeito de estranhamento inerente aos textos fantásticos. Elegemos as narrativas “As formigas”, 

integrante da obra Mistérios (1981), e “A chave na porta”, da coletânea Invenção e memória (2009), 

por se tratarem de contos em que a atmosfera de estranheza e mistério inerente ao fantástico é 

construída de modo engenhoso. Verificamos nesses contos que os espaços ficcionais são categorias 

instigadoras do insólito. No entrecruzamento do mistério da noite, o estranho se instala. Assim, 

partimos da hipótese de que a noite e a escuridão são os elementos provocadores do fantástico, 

aspectos que favorecem a confluência de mundos e o encontro com espectros noturnos, e que, 

portanto, potencializam o irreal.  

Na eleição do nosso corpus de estudo tomamos a temática como critério de escolha. De tal 

modo, elencamos as narrativas “A chave na porta” da coletânea Invenção e memória (2009) e “As 

formigas” da obra Mistérios (1981) por se tratarem de contos exemplares pródigos de como a 

categoria espaço se configura em elemento provocador das ações da personagem e dos eventos 

insólitos.   

Na leitura das narrativas, utilizamos o método de abordagem dedutiva, uma vez que, 

partimos de conceitos e concepções gerais sobre o fantástico e sobre a categoria espaço, para, a 

partir disso, identificarmos como se delineiam tais temáticas na ficção lygiana. É também um 

estudo bibliográfico, pois, com tal propósito, tomamos por base, o que concebem os teóricos 

Todorov (2012), Calvino (2004), Cortázar (2008) e Roas (2014) sobre o fantástico, bem como os 

postulados de Freud (1996) sobre o estranho. No que se refere aos conceitos sobre o espaço, 

tomamos como base as concepções de Eliade (2001), Foucault (2009) Bachelard (1998) e Lins 

(1976), além de nos reportamos a textos da fortuna crítica da escritora Lygia Fagundes Telles. 

Sendo assim, no percurso da análise, relacionamos a teoria e o corpus, observando, nos contos 

eleitos, as configurações do espaço enquanto elemento decisivo para os contornos do fantástico, e, 

em seguida, será desenvolvido um estudo comparativo das narrativas a fim de verificar pontos 

convergentes e/ou divergentes entre as mesmas. 

Convém ressaltar que à luz do referencial teórico citado, faremos, inicialmente, uma leitura 

de cada conto, respeitando suas particularidades, para, em seguida, desenvolvermos o estudo 

comparativo em busca de identificar semelhanças e diferenças entre os textos. O propósito é 

identificar traços do insólito lygiano a partir de uma amostra de dois contos. 

Na tentativa de compreender a natureza do fantástico inerente aos contos em pauta, partimos 

da ideia todoroviana de literatura fantástica. De acordo com o autor (TODOROV, 2008, p.16), “o 

fantástico é a vacilação experimentada por um ser que não conhece mais que as leis naturais, frente 

a um acontecimento aparentemente sobrenatural.” Essa vacilação verificada no conto “As 

Formigas” constitui um traço peculiar do insólito lygiano, porém, ao compararmos as duas 

narrativas, constatamos certa divergência na perspectiva dos seres ficcionais em relação a atmosfera 

do insólito, o que nos motiva a levantar a hipótese de um afastamento entre os dois contos, pois em 

“A chave na porta” não se constata hesitação, aqui o irreal parece ser necessário no cotidiano das 

personagens, o que tentaremos demonstrar na análise das narrativas.  

Outro conceito pertinente para a compreensão da literatura fantástica são as concepções 

freudianas sobre o estranho. Segundo Freud (1996), o estranho é algo familiar e há muito tempo 

guardado na mente que se desdobra em algo desconhecido porque se encontra recalcado, escondido 

no inconsciente e, por isso, quando vem à tona é inquietante, assustador, sinistro, esquisito e 

incômodo. Conforme esse autor, há duas categorias de experiência estranha, o estranho proveniente 

de crenças superadas e o estranho oriundo de complexos infantis reprimidos. Pois, como afirma o 

próprio Freud (1996, p. 260), “o animismo, a magia e a bruxaria, a onipotência dos pensamentos, a 

atitude do homem para com a morte, a repetição involuntária e o complexo de castração 

compreendem praticamente todos os fatores que transformam algo assustador em algo estranho.” O 

autor destaca sobre o efeito de estranhamento que este ocorre “quando se extingue a distinção entre 

imaginação e realidade, como quando algo que até então considerávamos imaginário surge diante 

de nós na realidade, ou quando um símbolo assume as plenas funções da coisa que simboliza”. 
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(FREUD, 1996, p. 261). Assim, quando esses resíduos do inconsciente vêm à tona, 

suspeitosamente, em pressentimentos e suposições que parecem se confirmar na realidade material, 

antigas crenças ascendem e o emparelhamento do arcaico e do presente ocasiona o efeito estranho. 

É justamente na inexplicabilidade de um acontecimento estranho que o fantástico todoroviano se 

instala. 

 Conforme foi dito, a noção de fantástico e de estranho serão conceitos norteadores de nossas 

análises, conforme demonstraremos a seguir. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Do fantástico e do espaço: conceitos gerais 

 

Antes de uma investida inicial de conceituação do fantástico, é oportuno apresentar uma 

noção do que seja o insólito, uma vez que a irrupção de eventos dessa natureza se constitui a marca 

essencial e distintiva de modos literários como o fantástico. Na perspectiva de Garcia (2007, p. 19): 

 
Os eventos insólitos seriam aqueles que não são frequentes de acontecer, são raros, 

pouco costumeiros, inabituais, inusuais, incomuns, anormais, contrariam o uso, os 

costumes, as regras e as tradições, enfim, surpreendem ou decepcionam o senso 
comum, às expectativas quotidianas correspondentes a dada cultura, a dado 

momento, a dada e específica experienciação da realidade.  

 

Desse modo, o insólito diz respeito àquilo que supõe uma transgressão da normalidade. 

Normalidade essa que, em nossa cultura, define-se, desde o Iluminismo, à luz dos postulados da 

ciência e da filosofia, e, sobretudo, a partir das regularidades cotidianas. Assim, entendemos que o 

insólito é uma categoria mais ampla, cujo arcabouço abarca não só o fantástico, mas também outras 

vertentes literárias que, assim como essa, distinguem-se essencialmente pela presença de situações 

insólitas em seus enredos, como o estranho e o maravilhoso, entre outras.  

Na perspectiva de Todorov (2012), as narrativas fantásticas são caracterizadas pela presença 

de um elemento aparentemente sobrenatural, que provoca uma ruptura das leis aceitas como 

naturais no mundo real como conhecemos, sendo fundamental que não se estabeleça uma 

explicação para tal transgressão. Em outros termos, para que o efeito do fantástico se configure é 

essencial a manutenção de uma hesitação insolúvel diante de uma quebra da normalidade. Assim 

postula Todorov (2012, p. 47-48): 
 

O fantástico [...] dura apenas o tempo de uma hesitação: hesitação comum ao leitor 

e à personagem, que devem decidir se o que percebem depende ou não da 
“realidade”, tal qual existe na opinião comum. [...] Se ele decide que as leis da 

realidade permanecem intactas e permitem explicar os fenômenos descritos, 

dizemos que a obra se liga a um outro gênero: o estranho. Se, ao contrário, decide 
que se devem admitir novas leis da natureza, pelas quais o fenômeno pode ser 

explicado, entramos no gênero do maravilhoso.  

 

Segundo Todorov (2008, p. 16), “o fantástico se define, pois, com relação ao real e 

imaginário.” Para ele o efeito fantástico se dá através da vacilação entre causas naturais e 

sobrenaturais, “a possibilidade de vacilar entre ambas cria o efeito fantástico.” (TODOROV, 2008, 

p. 16). O autor também destaca a interação do leitor com a narrativa, que “define-se pela percepção 

ambígua que o próprio leitor tem dos acontecimentos relatados.” (TODOROV, 2008, p. 19). Ou 

seja, essa vacilação, segundo Todorov, é a primeira condição do fantástico. O teórico assevera que 

além da hesitação do leitor entre uma explicação racional e uma sobrenatural, a manifestação do 
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fantástico está condicionada ainda a outros dois requisitos que devem ser preenchidos: a hesitação 

pode ou não ser compartilhada pela personagem do texto; e o leitor deve recusar uma leitura tanto 

alegórica quanto poética. 

Calvino (2004, p. 4) aborda que o fantástico diz respeito “a realidade do mundo que 

habitamos e conhecemos por meio da percepção e a realidade do mundo do pensamento que mora 

em nós e nos comanda”. Assim como Todorov, Calvino destaca a vacilação entre causas naturais e 

sobrenaturais.  Para Calvino, a essência da literatura fantástica é justamente esse elo entre o que 

acontece no nosso cotidiano ocultado sob a aparência inquietante, extraordinária, com as 

alucinações que a nossa mente projeta. Esse estudioso faz ainda uma distinção entre duas vertentes 

do fantástico, o visionário – em que “a imaginação romântica cria em torno de si um espaço 

povoado de aparições visionárias” – e o cotidiano – em que “o sobrenatural permanece invisível, é 

mais „sentido‟ do que „visto‟, participando de uma dimensão interior, como estado de ânimo ou 

conjectura”. Do final do século XIX até então, segundo Calvino (2004, p. 14), há uma 

“interiorização do sobrenatural”. Isso porque as emblemáticas figurações de fenômenos ou seres 

sobrenaturais, característicos do fantástico visionário no início do século XIX, como fantasmas, 

lobisomens e vampiros, dão lugar a representações da interioridade humana com os seus conflitos 

psíquicos no fantástico cotidiano, que compreende o limiar do século XX até nosso tempo. Essa 

tendência da vertente mais recente do fantástico à representação dos estados de ânimo humanos é 

ilustrada no conto “A chave na porta”, pois a aparição do amigo morto há anos para a solitária 

protagonista sugere um retorno aos tempos em que essa mulher vivia rodeada pelos colegas de 

faculdade, um círculo de amizades cuja única possibilidade de recuperá-lo é através do impossível, 

do estranho, e do poder do imaginário, e por que não dizer do insólito.  

Convém ressaltar que parte do conceito de fantástico enquanto violação do real vigente, ou 

quebra da ordem cotidiana, observado na concepção todoroviana, também é encontrado na ótica de 

Cortázar (1993, p. 148), pois segundo esse autor, seus contos fantásticos “se opõem a esse falso 

realismo que çonsiste em crer que todas as coisas podem ser descritas e explicadas como dava por 

assentado o otimismo filosófico e científico do século XVIII”. Tomando sua própria contística 

como exemplo, Cortázar propõe que o fantástico é originado na realidade e não fora dela. Dessa 

forma, ele acaba por levantar questionamentos mesmo sobre a concepção que se tem do real, 

sugerindo que esse é mais abrangente do que supõe um “realismo demasiado ingênuo”. Cortázar 

descreve o fantástico como o extraordinário, ou seja, aquilo que nos deixa perplexos, tirando-nos do 

nosso mundo real. “O verdadeiramente fantástico não reside tanto nas estreitas circunstâncias 

narradas, mas na sua ressonância de pulsação, de palpitar surpreendente de um coração alheio ao 

nosso [...], arrancando-nos da rotina para nos pôr um lápis ou um cinzel na mão”. (CORTÁZAR, 

1993, p.179). 

O conceito de fantástico para Rodrigues (1988, p. 9) “refere-se ao que é criado pela 

imaginação, o que não existe na realidade, o imaginário, o fabuloso.” Ou seja, por mais que se 

queira aproximar do real, o universo ficcional é sempre o extraordinário. Na visão de Rodrigues 

(1988, p.33) “o que determina a fantasticidade stricto sensu é exatamente a brecha deixada pela 

narrativa ao inserir no enunciado a pergunta: será ou não um sonho? Ou seja, uma indagação sobre 

os limites entre o sonho e o real.” O sonho é usado frequentemente para explicar essa questão das 

experiências inverossímeis. 

Roas (2014) por sua vez, estudioso contemporâneo do tema, destaca que a literatura 

fantástica do século XIX e sua vertente contemporânea constituem um único gênero e que ambas 

produzem o efeito intranquilizador inerente ao fantástico, que se caracteriza na substituição do 

familiar pelo estranho quando nos defrontamos com algo impossível de explicar a partir de nossos 

códigos de realidade. Roas (2014) declara que o realismo é uma necessidade estrutural de todo texto 

fantástico, pois “afirmar a „verdade‟ do mundo representado é [...] um recurso fundamental para 

conseguir convencer o leitor da „verdade‟ do fenômeno fantástico” (ROAS, 2014, p. 164). Essa 

necessidade de verossimilhança é fundamental para que o inaceitável passe como real, que se 
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imponha como factível, e, dessa forma, o objetivo do fantástico, que consiste em subverter a 

percepção que o leitor tem do mundo real, seja alcançado. 

 

* * * 

A importância do espaço nas ações humanas remonta à criação do mundo. Tal como 

observamos à luz de Eliade (2001), os espaços apresentam rupturas que os distinguem, de modo 

qualitativo, uns em relação aos outros. Com a hierofania – a manifestação do sagrado, tem-se os 

espaços sagrados, considerados fortes e significativos. Para o homem religioso é a não-

homogeneidade do espaço que confere a essa categoria a qualidade de real, de realmente existir, 

pois todo o resto é extensão informe, é o caos. Essa experiência religiosa da não-homogeneidade do 

espaço é observada já na criação do mundo, pois é a partir das rupturas espaciais que o cosmo é 

constituído, cria-se uma referência, um “ponto fixo”, um “eixo central”, funda-se o mundo. Em 

oposição aos espaços sagrados, há os espaços não-sagrados – ou profanos, que, consequentemente, 

não possuem estrutura e consistência, em síntese, não apresentam forma definida. Eliade (2001) 

esclarece que a experiência do espaço que interessa para sua investigação é a vivenciada pelo 

homem não-religioso, que se recusa a sacralizar o mundo. O estudioso chama atenção para o fato de 

que, independente do grau de recusa à sacralidade do mundo, não existe uma existência profana 

pura, pois aquele que opta pela existência mais dessacralizada não consegue abolir por completo o 

comportamento religioso. De modo que, em suas vivências em espaços profanos ainda podem 

intervir valores que lembram a não-homogeneidade inerente à experiência religiosa do espaço. 

Eliade (2001, p. 28, grifo do autor) aponta exemplos dessas experiências denominadas por ele de 

comportamento “cripto-religioso” do homem profano: 

 
Existem, por exemplo, locais privilegiados, qualitativamente diferentes dos outros: 

a paisagem natal ou os sítios dos primeiros amores, ou certos lugares na primeira 

cidade estrangeira visitada na juventude. Todos esses locais guardam, mesmo para 

o homem mais francamente não-religioso, uma qualidade excepcional, “única”: são 
os “lugares sagrados” do seu universo privado, como se neles um ser não-religioso 

tivesse tido a revelação de uma outra realidade, diferente daquela de que participa 

em sua existência cotidiana. 

Seguindo nessa mesma linha, Foucault (2009) esclarece que desde a Idade Média, o espaço 

era um conjunto hierarquizado de lugares: sagrados e profanos, protegidos e sem defesa, urbanos e 

rurais, supracelestes, celestes, e terrestres. E provavelmente, não se atingiu uma dessacralização 

prática do espaço, sendo a vida ainda governada por um determinado número de oposições 

intocáveis, como o espaço privado e o espaço público, o espaço da família e o espaço social, o 

espaço cultural e o espaço útil, o espaço de lazer e o espaço de trabalho; “todos são ainda movidos 

por uma secreta sacralização.” (FOUCAULT, 2009, p. 413). Conforme esse autor, não vivemos em 

um espaço homogêneo e vazio, ao contrário, vivemos em um espaço heterogêneo pleno de 

qualidades.  Há o espaço interior – de nossa percepção primeira, de nossos devaneios e nossas 

paixões, e o espaço exterior – no qual vivemos, através do qual somos atraídos para fora de nós 

mesmos. Dito de outra forma, “[...] vivemos no interior de um conjunto de relações que definem 

posicionamentos irredutíveis uns aos outros e absolutamente impossíveis de ser sobrepostos.” 

(FOUCAULT, 2009, p. 414). Esses diferentes posicionamentos podem ser descritos pelo conjunto 

de relações que os definem. Há os posicionamentos descritos como “parada provisória”, a exemplo 

dos “cafés, os cinemas, as praias”, e os posicionamentos que podem ser definidos como 

“posicionamento de repouso, fechado ou semifechado, que constituem a casa, o quarto, o leito etc.” 

(FOUCAULT, 2009, p. 414). 

Bachelard (1998) postula que através do espaço se pode chegar a uma fenomenologia da 

imaginação, o que implica em conhecer a imagem em sua origem. Em decorrência disso, esse 
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teórico toma o espaço “como um instrumento de análise para a alma humana” (BACHELARD, 

1998, p. 197), para tanto ele desenvolve um estudo sobre as imagens desencadeadas a partir dos 

diferentes espaços recorrentes na literatura, a saber, a casa, o porão, o sótão, a cabana, a gaveta, o 

cofre, o armário, o ninho, a concha e o canto. Ao tratar da casa, o estudioso esclarece que, 

“examinada nos horizontes teóricos mais diversos, parece que a imagem da casa se transforma na 

topografia de nosso ser íntimo.” (Bachelard , 1998, p. 196). O autor propõe que a casa é o nosso 

universo primordial, “um verdadeiro cosmos [...], é uma das maiores forças de integração para os 

pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem” (1998, p. 200-201). Isso porque a casa abriga o 

devaneio, protege o sonhador, e o permite sonhar em paz. É oportuno dizer, à luz de Bachelard 

(1998), que mesmo a habitação mais simples, vista intimamente, é bela, e sendo assim, os escritores 

evocam com frequência essa imagem da poética do espaço. Em resumo, ao tratar das imagens que a 

casa evoca, o que Bacherlard (1998) pretende é dar luz à compreensão dos sentimentos que 

envolvem aqueles que nela habitam, pois de acordo com esse estudioso, casas e quartos são 

“diagramas” da psicologia e, assim sendo, podem ser lidos, o que orienta escritores e poetas “na 

análise da intimidade”. (BACHELARD, 1998, p. 222). 

Ao discorrer sobre o espaço romanesco Lins (1976), primeiramente ressalta que a natureza 

compacta e inextricável da narrativa não permite que seus elementos sejam dissociados, a exemplo 

das categorias espaço e tempo que são entidades unas em que uma reflete a outra. Relação análoga 

ocorre entre espaço e personagem, em que se vislumbra uma influência recíproca entre os mesmos, 

pois de acordo com Lins (1976, p. 72) o espaço compreende “tudo aquilo que, intencionalmente 

disposto, [...] tanto pode ser absorvido como acrescentado pela personagem”. Em outros termos, o 

espaço tem sua influência na composição dos seres ficcionais e é, em contrapartida, por esses 

configurado. Nessas assertivas de Lins (1976), portanto, percebemos ecos do pensamento 

bachelardiano em “A poética do espaço”, quando Bacherlard propõe um estudo da alma humana a 

partir das imagens que os espaços evocam. 

Observa-se, assim, que o papel do espaço na ficção vai muito além de um simples quadro 

onde se desenrola a trama, podendo o cenário se constituir em um dos mais importantes elementos 

de uma história, pois de acordo com Lins (1976, p. 102) “[...] o ambiente, mesmo quando não 

ligado à personagem por uma relação de causa e efeito, pode contribuir de vários modos para o 

relevo dos eventos narrados, isto é: situa e também enriquece.”  

 

O ninho nada acolhedor, uma leitura de “As formigas” 

 

O conto “As formigas” de Lygia Fagundes Telles foi publicado primeiramente no livro 

Seminário dos Ratos publicado em 1977 e logo depois no livro Mistérios, sendo o terceiro conto da 

coletânea, constituída de 19 contos, alguns deles fantásticos, publicados no Brasil no ano de 1981.  

Vale ressaltar que na ficção de Lygia Fagundes Telles o insólito e do duplo são  marcas 

expressivas. A autora investe na expressão do duplo como “o limiar entre o real e supra-real 

racional e irracional, vida e morte, trazendo a estranheza de todas nuanças e outros polos.” 

(LAMAS, 2002, p.14). No conto “As formigas”, evidenciamos a dualidade: vida/morte, 

sonho/realidade, curiosidade/medo. Com isso percebemos que, “no contexto da literatura fantástica, 

a questão do duplo emerge [...] trazendo a dualidade como uma impressão de estranheza entre os 

limites do real e do supra-real [...]”. (LAMAS, 2002, p.47). Ou seja, podemos dizer que o tema do 

duplo, é, portanto, uma das manifestações do fantástico lygiano. 

Na narrativa em pauta, o medo e o suspense são fatores dominantes. Uma característica 

marcante nesse conto é a noite. A autora dá ênfase à questão da noite, por ser um turno que explora 

os recursos inerentes ao mistério para evidenciar o insólito. Na tradição da literatura, a noite é o 

turno valorado para a expressão do extraordinário. Narrado em primeira pessoa, a ação acontece em 

três noites e dois dias, e conta a história de duas jovens estudantes, uma do curso de Direito e outra 

do curso de Medicina que se hospedam em uma pensão velha, um ambiente sombrio, propício para 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1546



 

o imaginário e o irreal. Uma delas descreve bem a imagem que vê: “quando minha prima e eu 

descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, 

iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada [...]. É sinistro!” (TELLES, 1981, 

p.31). Nota-se, que já na primeira descrição do ambiente, a noite é mencionada durante toda a 

narrativa. Isso por que o turno da noite permite ampliar o medo e o mistério no leitor, porém, vale 

ressaltar também que, não é apenas à noite que o inquietante acontece. As estudantes resolvem ficar 

na pensão por não terem outra opção melhor, já que precisam se hospedar. Ao entrar no local, elas 

melhor observam o interior do ambiente e percebem que é decadente e estranho, como elas 

deduziram pela impressão que tiveram na parte de fora. A descrição das estudantes é de um 

ambiente marcado pela passagem do tempo, com móveis velhos, saleta escura, sofá furado, 

almofadas que mais parecem serem feitas com panos de vestidos velhos. Elas conseguem, portanto, 

um quarto na pensão e para surpresa de ambas, o quarto fica no sótão. Sabemos que sótão já remete 

a um lugar onde se guardam coisas velhas e de pouco uso. A dona da pensão, que também é descrita 

pelas estudantes, como uma senhora desleixada com aspecto de total decadência, já adianta que seu 

antigo inquilino deixou um caixote de ossos, de um anão, do qual pretendia se desfazer, mas, 

acrescenta que, caso as meninas se interessem elas podem ficar, e então as estudantes decidem ficar 

com os ossinhos. E por curiosidade, as duas dão uma olhada minuciosa nos ossos e comprovam que 

são ossos bem pequenos, uma delas, a que estuda medicina, conclui: “mas que maravilha, é raro à 

beça esqueleto de anão.” (TELLES, 1981, p.32). 

Logo no primeiro dia, depois de algumas horas, as estudantes se acomodam e começam a 

sentir um cheiro estranho e então uma pergunta para a outra “de onde vem esse cheiro? [...] você 

não está sentindo um cheiro meio ardido? (TELLES, 1981, p.33) e então a outra responde “é de 

bolor. A casa inteira cheira assim” (TELLES, 1981, p.33). Então as duas garotas decidem dormir e 

a estudante de direito sonha com um anão sentado na cama da prima, quando acorda, a estudante se 

depara com a amiga sentada no chão a observar algumas formigas que se dirigem ao caixote. A 

estudante se surpreende ao ver os ossos tomados por formigas, já que os ossos estão totalmente 

limpos e não possuem nenhum tipo de resíduos. Portanto, o inusitado e irreal acontece, uma delas 

indaga que os ossos mudaram de lugar com as seguintes palavras “esquisito. Muito esquisito [...]. 

Me lembro que botei o crânio em cima da pilha [...] e agora ele está aí no chão do caixote, com uma 

omoplata de cada lado”. (TELLES, 1981, p.34).  

As estudantes tentam insistentemente matar as formigas queimando-as, mas os bichos 

insistentemente voltam noite após noite. Durante três noites e dois dias, a duração da história 

narrada, noite após noite elas percebem que as formigas fazem o mesmo percurso em direção aos 

ossos e sempre por volta da madrugada. Assim, os ossos antes jogados no caixote vão ganhando a 

forma de esqueleto, até que na última noite, aterrorizadas de medo, as estudantes verificam a caixa e 

percebem que o esqueleto está inteiro, faltando apenas o fêmur e alguns ossinhos da mão. A partir 

desse momento, as personagens decidem abandonar a pensão, apavoradas.  

Dentre todas essas características descritas pelas estudantes, percebemos, portanto, que o 

lugar é extremamente propício para o insólito. E como vemos, no conto há uma delimitação 

sugestiva de irrealidade no espaço. Ou seja, é através do espaço que se descreve o medo, o irreal, o 

imaginário e o extraordinário. No conto supracitado, podemos destacar que o efeito de 

estranhamento se instala quando os ossos do anão tomam a forma de um esqueleto humano, e esse 

fato só acontece, após a visita das formigas, noite após noite, ao quarto das estudantes, deixando as 

meninas perplexas diante do ocorrido. Em contrapartida, antes dos ossos tomarem a forma humana, 

uma das estudantes sonha com o anão sentado em sua cama, olhando-a fixamente. O que nos leva a 

supor um tipo de insólito ligado ao sonho. É importante lembrar que é notório na obra de Lygia 

Fagundes Telles o entrecruzamento sonho e realidade, elementos que se misturam gerando incerteza 

nas personagens. Sonho e realidade se misturam fortalecendo a evidencia do duplo, uma 

característica marcante da natureza fantástica.  
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Em linhas gerais, podemos dizer que a atmosfera fantástica no conto “As formigas” é 

marcada pelo medo e a perplexidade das duas estudantes, elementos instigadores da inquietação dos 

seres ficcionais em relação ao evento insólito. De um modo geral, podemos dizer, ainda, que três 

elementos são os instigadores do fantástico no conto: o modo de configuração do espaço, a imagem 

de um sobrado velho e decadente, a ação das formigas que, suspostamente são os atores 

responsáveis pela forma dada ao esqueleto do anão e, por fim, a noite que, embora não seja um 

turno específico para a natureza fantástica, permite ampliar o medo e o mistério no leitor. 

 

Do cotidiano ao mítico: uma leitura de “A chave na porta” 

 

O conto “A chave na porta” integra a coletânea Invenção e memória, originalmente 

publicada em 2000. A trama, narrada em primeira pessoa, pontua o enigmático encontro de uma 

mulher, não nomeada na narrativa, com um antigo colega de faculdade denominado Sininho, a 

quem acerca de quarenta anos não avistava. O reencontro ocorre em uma noite de Natal, escura e 

chuvosa, quando a narradora-protagonista recebe uma carona desse velho amigo. Ao chegar em seu 

edifício e dar-se conta que esqueceu sua bolsa com a chave do apartamento no carro de Sininho, a 

mulher vai ao antigo endereço dele para buscá-la de volta e descobre que o ex-colega morrera há 

muitos anos. Ao retornar à sua residência, a protagonista se surpreende mais uma vez ao saber que 

um senhor havia devolvido a bolsa dela.  

 A narrativa se inicia com a seguinte cena: 

 
A chuva fina. E os carros na furiosa descida pela ladeira, nenhum táxi? A noite tão 

escura. E aquela árvore solitária lá no fim da rua podia me abrigar debaixo da 
folhagem, mas onde a folhagem? Assim na distância era visível apenas o tronco 

com os fios das pequeninas luzes acesas, subindo em espiral na decoração natalina. 

Uma decoração meio sinistra, pensei. E descobri, essa visão lembrava uma chapa 
radiográfica revelando apenas o esqueleto da árvore, [...]. (TELLES, 2009, p. 87) 

 

A partir desse fragmento o leitor é introduzido no clima de suspense da trama, que é 

engenhosamente arquitetado na configuração do espaço cujas imagens reforçam, a priori, a 

condição de solidão e desamparo da protagonista, que em uma noite escura e chuvosa não encontra 

nem condução para ir para casa, nem um local para se abrigar. Posto em relevo o estado de solidão 

em que se encontra a personagem feminina quando ocorre o insólito na trama, é oportuno nos 

reportamos a Calvino (2004) quando esse propõe que o fantástico cotidiano tende a representar a 

interioridade humana com os seus conflitos psíquicos, pois o obscuro retorno do amigo morto nesse 

conto remete ao desejo da protagonista de reviver os tempos em que ela estava sempre rodeada 

pelos colegas de faculdade.  

Diante dessa cena inicial e ciente do extraordinário desfecho em que há a revelação da 

verdadeira condição da personagem Sininho, pode-se afirmar, à luz das proposições de Lins (1976, 

p. 72), que há uma influência recíproca entre os seres ficcionais e o espaço, e que esse [...] tanto 

pode ser absorvido como acrescentado pela personagem”. Exemplo significativo desse 

entrelaçamento entre as categorias personagens e espaço ocorre quando Sininho aparece oferecendo 

carona à narradora: “– Quer condução, menina?” (TELLES, 2009, p. 88). A protagonista acha 

extraordinário o fato do amigo conseguir reconhecê-la na escuridão: “– Sininho, é você! [...] – Um 

milagre [...] – Como conseguiu me reconhecer nesta treva?” (TELLES, 2009, p. 88). É, pois, a 

ambientação engendrada, onde reina a escuridão, que dá margem a pensar que ele tem uma 

sobrenatural capacidade de enxergar, ideia que é reforçada com a referência a “um milagre”, feita 

pela narradora, e com a resposta de Sininho, aberta a múltiplas interpretações, dentre as quais 

destaca-se a possibilidade dele possuir uma capacidade sobrenatural de enxergar: “– Estes faróis são 

poderosos.” (TELLES, 2009, p. 88).  
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No conto em análise, desde suas primeiras linhas, destacam-se as prerrogativas concedidas a 

sistemas temáticos que, de acordo com Ceserani (2006), são recorrentes no fantástico, como a noite, 

a escuridão, o mundo obscuro e as almas do outro mundo, a vida dos mortos e o tema da dualidade, 

a priori, expresso nas dicotomias vida/morte e passado/presente. Além disso, observa-se também o 

foco narrativo em primeira pessoa que, ainda segundo Ceserani (2006), é um dos procedimentos 

narrativos e retóricos mais utilizados nos textos fantásticos. 

A narradora aceita a carona, e ao entrar no “famoso Jaguar” de Sininho – um indicador do 

tempo passado, o tempo que se foi, como o carro desse modelo –, a mulher solitária, que saíra às 

escondidas de uma confraternização “deprimente” com amigos, sente-se jovem outra vez. A 

protagonista e o antigo colega conversam sobre os tempos da faculdade e sobre as aventuras dele 

quando morou na Inglaterra. Nesse ponto da narrativa são feitas referências a uma possível 

transformação espiritual dele. Indagado pela amiga se ele era ateu, Sininho responde que “Era 

apenas um ser completamente confuso, enredado em teias que [lhe] tapavam completamente os 

olhos, os ouvidos...” (TELLES, 2009, p. 90). Sininho começa a falar de um aprendizado, de algo 

que havia descoberto, mas entram em uma travessa agitada e ela não consegue ouvi-lo direito e fica 

a se perguntar se ele teria falado em equilíbrio interior ou em Deus.  

Em síntese, o enigmático encontro se configura em uma espécie de rito de passagem, em que 

eles fazem uma rápida revisão do passado, falam de aprendizados, e no final a narradora diz se 

sentir “desanuviada” e tem ainda uma grande revelação. Como um ritual iniciático, a carona é 

marcada simbolicamente pela chuva, que dura o percurso de todo o trajeto, e pelo fogo do cigarro 

dela e do cachimbo de Sininho. “O Fogo, nos ritos iniciáticos de morte e renascimento, associa-se 

ao seu principio antagônico, a Água.” A purificação por um é complementar à purificação pelo 

outro. (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2012, p. 441. Grifos do autor). É oportuno também 

observar que o encontro ocorre no carro cujo nome é de um felino muito veloz, Jaguar. E é dentro 

desse veículo que a protagonista é conduzida para um outro estado de espírito repentinamente.  

Enfim, ao ser deixada em seu edifício pelo colega, a narradora se dá conta de que esquecera 

a bolsa com a chave do apartamento no carro e vai até o antigo endereço dele para buscá-las. É lá 

que ela tem a extraordinária revelação de que Sininho há anos estava morto. De volta em seu 

edifício, a mulher se surpreende mais uma vez quando o porteiro do prédio lhe devolve sua bolsa, 

que um senhor havia devolvido. A narradora diz que quando abriu a porta do apartamento, teve “o 

vago sentimento que estava abrindo uma outra porta, [e se pergunta] qual?” (TELLES, 2009, p. 92). 

A chave, segundo Chevalier e Gheerbrant (2012, p. 233), é “o símbolo do mistério a penetrar, do 

enigma a resolver”. E “a porta simboliza o local de passagem entre dois estados, entre dois mundos, 

entre o conhecido e o desconhecido” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2012, p. 734). Vê-se, 

portanto, que a chave e a porta evocam um simbolismo que se coaduna perfeitamente na trama.  

A narrativa é, portanto, marcada por um evento fantástico, visto que em um mundo em que 

impera a razão, um acontecimento insólito irrompe desestabilizando o real vigente. Entretanto, 

passado o susto inicial que lhe “desafina” a voz quando sabe que Sininho falecera há muito tempo, a 

protagonista não hesita, mas aceita sem questionar que esteve com o antigo colega de faculdade 

falecido há anos. A postura da mulher no final da narrativa difere do início da trama, como se a 

personagem tivesse passado por um processo de melhora, isso fica denotado quando ela diz que vê 

uma árvore pela janela com decoração natalina semelhante àquela do início do conto e não a 

enxerga mais como sinistra, ao contrário, o espiralado fio com as pequeninas luzes lembram-na o 

sorriso luminoso de Sininho. 

É importante ressaltar que, apesar de retornar do reino dos mortos, de ser um espectro 

noturno – o que Ceserani (2006, p. 77) identifica como “almas do outro mundo”, Sininho não é uma 

figura ameaçadora, mas um protetor que aparece para ajudar a protagonista, e tal como seu apelido 

é anunciador de boa nova, pois sua revelação acarreta uma transformação positiva na amiga. 

O fantástico que se configura em “A chave na porta” remete a uma categoria proposta por 

Garcia (2007), provisoriamente, denominada de “insólito banalizado”. Trata-se de um conjunto de 
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narrativas que têm em comum a banalização do evento insólito pelos chamados “seres de papel”, 

em outras palavras, narrador e personagens. O propósito desses textos é revelar o cotidiano e 

ressignificá-lo. Sendo assim há uma banalização do insólito nessas narrativas porque a presença do 

acontecimento extraordinário não chega ser um ataque à razão humana, não choca os seres de papel, 

uma vez que esses percebem a fissura na realidade, mas a aceita, recodificando, dessa maneira, o 

cotidiano. 

 

Entre chaves e formigas: comparando as duas narrativas 

 

Nas narrativas estudadas o espaço ficcional é elemento organicamente imbricado com toda a 

estrutura da trama, sendo determinante na arquitetura dos contos, na construção das personagens, e, 

sobretudo, sendo decisivo na configuração do discurso fantástico. Em seus textos, Lygia Fagundes 

Telles constrói ambientes estranhos, em que a presença da noite e de outros elementos sombrios são 

privilegiados. São atmosferas soturnas habitadas por espectros noturnos que marcam e favorecem a 

passagem da realidade doméstica para o desconhecido, potencializando assim a transgressão da 

realidade, que caracteriza o fantástico. 

Nos contos, alguns aspectos revelam o modo peculiar de Lygia delinear sua ficção 

fantástica, o que nos permite levantar considerações sobre o modo de figuração do insólito lygiano. 

Há pontos que ora aproximam ora afastam as narrativas. Como já foi dito, em ambos, a noite e o 

surgimento de espectros noturnos potencializam o fantástico. Em “As formigas”, a estranha 

composição do esqueleto do anão, suspostamente montado pelas formigas, durante à noite, favorece 

a irrupção do insólito. Em “A chave na porta”, o casual encontro da protagonista com o fantasma de 

Sininho, na solitária noite de Natal, cria contornos de uma lenda urbana.  

Todavia, no trato com a atmosfera fantástica observamos uma divergência estrutural na 

manifestação do fantástico. O conto “As formigas” é marcada pelo sombrio e pelo medo expresso 

pelas estudantes de medicina, o que provoca uma inquietação, responsável pelos questionamentos 

dos seres de papel em relação ao evento insólito: Quem foi o responsável pela montagem do 

esqueleto? Acreditando que as formigas são as responsáveis por tal feito surge outra indagação: 

Como podem as formigas montar um esqueleto com tamanha destreza e competência técnica?  

Frente a isso, a narrativa é permeada de um mistério que incita a hesitação, tal como concebe 

Todorov ao apontar o que torna um texto ficcional fantástico. Sob a ótica todoroviana é a hesitação 

responsável pela atmosfera fantástica. Atributo que permite uma reflexão sobre o real e o irreal, o 

natural e o sobrenatural, o familiar e o estranho. Porém, o que se constata em “A chave na porta” é a 

naturalização do real, o que Flávio Garcia denomina de insólito banalizado, como já foi dito, pois o 

irreal se configura como necessário no cotidiano das personagens. O encontro inusitado com um 

morto, Sininho, permite a protagonista da história narrada fazer parte de um tempo distante, alhures, 

tempo de sua jovialidade e de contato com os amigos. A passagem do mundo dos vivos para o 

mundo dos mortos é delineada com a naturalidade de quem abre a porta de casa. Nesse caso, a porta 

é um indício da separação dos dois mundos e dos tempos – o tempo mítico e o tempo do relógio. 

A naturalização do irreal é a marca do fantástico contemporâneo, tal como apresenta Roas 

ao referir-se a confluência de categorias como familiar e estranho, ordinário e exrtraordinário, 

possível e impossível. Assim, o que podemos afirmar sobre certas determinantes do fantástico 

lygiano é que a escritora parece querer demonstrar que no fantástico reina a imaginação. Sua aguda 

visão de literatura e das coisas do mundo permitem um discurso romanesco marcado de mistério e 

de poesia.  

  

CONCLUSÃO 

 

A partir do que foi abordado, pudemos perceber que a natureza fantástica suscita reflexões 

sobre a noção que temos de real, ou seja, enaltece fenômenos estranhos que não são frequentes no 
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nosso cotidiano.  Na ficção de Lygia Fagundes Telles, o insólito e o duplo caminham juntos, pois 

dualidades vida/morte, sonho/realidade, curiosidade/medo são traços privilegiados em suas 

narrativas. A ficção lygiana mergulha no terreno do desconhecido, valorizando uma atmosfera de 

medo e de mistério ao ponto de ser praticamente impossível separar o real do irreal, o familiar do 

estranho e o natural do sobrenatural.  Percebemos a evidencia do duplo como uma marca forte na 

escrita lygiana e, inclusive, na natureza fantástica. Percebemos que a autora aborda, na maioria de 

seus contos, um ponto forte que é a questão do sonho, ludibriando o leitor que, muitas vezes, não 

diferencia sonho de realidade em suas narrativas.  

Com esse estudo pudemos perceber as prerrogativas concedidas ao fantástico na contística 

de Lygia Fagundes Telles. Observamos que em seus textos fantásticos a escritora privilegia 

procedimentos narrativos e retóricos, e sistemas temáticos característicos desse modo literário, 

primando, sobretudo, pela confluência de mundos, pela convivência do real conhecido e de 

realidades outras, obscuras, marcadas por uma acentuada valoração do extraordinário e do o mítico, 

como o convívio com mortos. A análise dos contos estudados nos permite dizer que os textos 

lygianos comportam vertentes distintas do fantástico, pois ao passo que em “As formigas” 

observamos marcas do fantástico tradicional, como a hesitação e o medo, em “A chave na porta” 

identificamos a aceitação do insólito pela personagem, em uma deliberada abertura de expectativas 

do que seja possível, ratificando dessa forma a missão do fantástico de subverter o real a que 

estamos acostumados. 

No que diz respeito à categoria espaço, os temas da noite e da presença de espectros 

noturnos como elementos catalisadores do insólito, em ambas as narrativas, percebemos que as 

tramas são engenhosamente tecidas, sendo tais elementos organicamente relacionados, de modo que 

personagens e espaço se influenciam de forma recíproca e preparam o enredo para o fantástico, a 

exemplo do clima de terror e mistério caros ao insólito suscitados pela escuridão da noite, o turno 

propício para as aparições, para irrupção de reinos secretos. 

Os temas caros ao modo fantástico, como a morte, o duplo e a metamorfose, são recorrentes 

nos contos estudados, textos em que identificamos além da abertura para o imaginário, a tessitura 

poética, traço característico da escrita de Telles. De tal maneira, apesar do caráter realístico e do 

comprometimento social da ficção lygiana, dada à maestria da escritora em tecer tramas que 

enredam o leitor entre a realidade e a fantasia, entre o real e o sonho, entendemos porque Lygia é 

considera pela crítica especializada um expoente do fantástico no Brasil.  
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FRASEOLOGIAS EM VERBETES DE ECONOMIA: Um estudo comparativo em dois 

dicionários brasileiros 

 

José Juvêncio Neto de Souza1; Antônio Luciano Pontes2 

 

Resumo: Os dicionários são constantemente procurados e consultados por estudantes, 

professores e pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, em função disso surge a 

necessidade de se trabalhar e comparar os verbetes desses importantes instrumentos 

pedagógicos, principalmente em relação às acepções e às unidades fraseológicas (UFs). Neste 

trabalho pretendemos investigar a presença das fraseologias especializadas da área da 

economia existentes nos verbetes do dicionário escolar, fazendo um paralelo de como essas 

mesmas unidades fraseológicas aparecem como entrada ou subentrada do verbete no 

dicionário terminológico e no dicionário escolar. Para tanto, tomamos por base as pesquisas 

lexicográficas de Pontes (2009), Santiago (2007), Welker (2004). Os verbetes que compõem o 

corpus foram retirados de dois dicionários, um escolar avaliado pelo programa nacional de 

livros didáticos (PNLD), e que é adotado pelas escolas brasileiras, Dicionário Contemporâneo 

da Língua Portuguesa de (Aulete 2009) do tipo 3, e um outro que é justamente o dicionário 

terminológico especializado na área da economia, Novíssimo Dicionário de Economia 

(Sandroni 1999). 

 

Palavras – Chave: Dicionário escolar. Dicionário terminológico. Fraseologia. Verbete. 

 

INTRODUÇÃO 

A Lexicografia começa a ganhar espaço e força na academia, pois o estudo dos 

dicionários é cada vez mais pertinente, uma vez que o dicionário é uma importante ferramenta 

pedagógica que está sendo consultado por estudantes e pesquisadores de diversas áreas do 

conhecimento. Desta forma este trabalho tem como objetivo primordial investigar de forma 

comparativa, a estrutura e organização dos verbetes e seus componentes que estão por sua vez 

imbricados no texto dicionarístico.  

Os dicionários, grosso modo, se classificam em escolares e especializados, dessa 

maneira percebemos que cada um deve ser explorado a fundo, pois para cada dicionário há 

um público alvo específico, por causa disso se dá a importância de se estudar e comparar esse 

tipo de gênero, porque dessa forma estamos contribuindo cada vez mais para a melhoria desse 

respeitável instrumento uma vez que as pesquisas, questionamentos, críticas e reflexões vão 

contribuir para um melhor aperfeiçoamento em benefício deste importante material no âmbito 

da Lexicografia. 

                                                 
1 Discente do Curso de Letras Vernáculas, Campus Avançado “Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia” – 

CAMEAM – UERN. E-mail: jjn_zezynho@outlook.com 
2 Docente do departamento de Letras Vernáculas, Campus Avançado “Professora Maria Elisa de Albuquerque 

Maia” – CAMEAM – UERN. E-mail: Pontes321@hotmail.com 
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No que concerne à presente investigação, procuramos desvendar o papel das unidades 

fraseológicas especializadas no dicionário escolar, e descobrir como elas se situam no próprio 

verbete dos dicionários em estudo. Assim sendo, trataremos do verbete com destaque especial 

para as fraseologias presentes no verbete lexicográfico, em dois tipos de dicionário, um 

escolar e o outro, especializado.  

Este trabalho se compõe de três partes: a primeira corresponde à fundamentação dos 

pressupostos teóricos, onde nos baseamos a luz das teorias lexicográficas de importantes 

estudiosos e pesquisadores da área, em seguida partiremos para a análise comparativa entre os 

dois tipos distintos de dicionário, por fim nossas considerações finais onde refletimos e 

finalizamos nossa pesquisa dando ênfase e espaço para novas questões e posicionamentos 

acerca do tema estudado. 

 

MATERIAL E METÓDOS 

Os dicionários, em geral, cumprem várias funções e se apresentam de diversos 

formatos. Por isso, há a necessidade de apresentar classificações em face das grandes 

variedades dos tipos de dicionários existentes, assim sendo foi necessário caracterizar e 

distinguir os tipos de dicionários. Segundo Pontes (2009, p. 30), “os dicionários são 

numerosos e diversos, daí a necessidade de categorizá-los em tipos”. 

Essa necessidade de se organizar as tipologias lexicográficas foi fundamental para os 

avanços sobre o estudo e uso dos dicionários, tal variedade resulta na escolha pelos usuários, 

seja para um público geral e/ou especializado. Desta forma temos dicionários gerais, 

escolares, de aprendizagem, especiais, especializados. 

Os dicionários apresentam em sua organização a microestrutura, que é uma das partes 

mais importantes que o compõem, pois é nesse eixo que se encontram as informações 

presentes no verbete e se situa após a entrada. De acordo com Barbosa, (1996), citado por 

Welker, (2004, p. 107): 

 

 
A microestrutura de base [...] é composta das ‘informações’ ordenadas que seguem a 

entrada e têm uma estrutura constante, correspondendo a um programa e a um 

código de informações aplicáveis a qualquer entrada. Denominamos ‘verbete’ esse 

conjunto de Entrada + Enunciado Lexicográfico. 

 

 

Dessa maneira compreendemos a importância do verbete no dicionário, pois é através 

dele e por ele que devemos nos orientar quando recorrermos ao uso do dicionário. 
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O verbete de um dicionário, como mencionado, é composto por uma entrada e uma 

microestrutura. No que concerne à microestrutura, Rey-Debove, (1971), citado por Welker, 

(2004, p. 107), definiu a microestrutura como “o conjunto de informações ordenadas de cada 

verbete após a entrada”. Dessa maneira compreende-se que a microestrutura se adequa de 

forma linear e constante dentro do corpo do verbete. A entrada caracteriza-se por iniciar o 

verbete, é dela que apresentam informações linguísticas, discursivas, e gramaticais. Elas 

geralmente ganham o destaque em negrito e/ou letra diferenciadas, e ainda são necessárias 

para a formação do verbete lexicográfico. Pontes, (2004, p. 112), aponta que, entrada 

(palavra-entrada ou lema) é: 

 

 
A unidade léxica de qualquer extensão que, na composição do verbete lexicográfico, 

é objeto de definição ou explicação e, eventualmente, de tratamento enciclopédico. 

Representam a unidade léxica uma palavra, uma locução, uma frase, um sintagma, 

um símbolo. 

 

 

Assim sendo, ressaltamos que a organização do verbete se dá a partir das informações 

da entrada, embora se apresente de forma distinta, deste modo entendemos que para cada 

dicionário há um tipo de organização e classificação dos verbetes. Conforme Pontes (2009, 

p.104): 

 

 
Num verbete de dicionário escolar, explicitamente, podem aparecer as seguintes 

informações: palavra-entrada; pronúncia; informação fônica; informação gramatical; 

marca lexicográfica; definição; família de palavra; parte sintagmática e parte 

paradigmática. Dessa forma, temos então em um dicionário um sistema linguístico 

morfológico, semântico e pragmático perfeitamente delimitados. 

 

 

 No dicionário terminológico, não é diferente, pois as marcas gramaticais são 

necessárias para a compreensão das definições que, segundo Santiago (2007, p. 39-40), “a 

importância de um sistema de informações que considere a dinâmica da criação 

terminológica, visto que assim como a língua geral, as línguas especializadas não negam 

aspectos morfossintáticos e semânticos e pragmáticos”. 

Nos dicionários escolares as fraseologias geralmente surgem no interior do verbete, 

vêm sempre assinaladas pelas marcas de uso, e são compostas por mais de uma palavra. Em 

um dicionário especializado as unidades fraseológicas (UFs) constituem a subentrada. Esta 

por sua vez deve vir diferenciada do restante do verbete, essas são locuções e/ou expressões 

que devem vir marcadas por algum símbolo, ou de forma negritada. Segundo Damim, (2005), 

citado por Pontes, (2009, p. 125), “isso fará com que o postulante possa percorrer a 
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microestrutura de forma mais rápida e objetiva, sem ter que ler todo o seu conteúdo, detendo-

se apenas nos pontos principais, até encontrar a subentrada que procura”. Ainda sobre as 

unidades fraseológicas ressaltamos que são expressões poliléxicas. De acordo com Pastor 

(1996, p.117): 

 

 

Essas unidades se definem por tratar-se de uma expressão formada por várias 

palavras, portanto também denominadas unidades poliléxicas; caracterizam-se, 

ainda, por sua alta frequência de uso e de co-aparição de seus elementos integrantes, 

por sua institucionalização, entendida em termos de fixação e especialização 

semântica, por sua idiomaticidade e variação potenciais, assim como pelo grau em 

que se dão estes aspectos nos diferentes tipos. (Traduzido por Pontes, 2009).  

 

 

Assim sendo, podemos ver que as unidades fraseológicas estão presentes em 

dicionários escolares e especializados. No primeiro elas aparecem no interior do verbete e se 

constituem de duas unidades léxicas que formam o sentido e, no segundo, essas unidades 

compõem a entrada do verbete. 

As fraseologias se constituem de duas unidades léxicas, que se encontram no interior 

do verbete para facilitar o manuseio do aluno-pesquisador, elas são sistematizadas e 

geralmente vêm em ordem alfabética após a última acepção da entrada e seu enunciado. 

Cuadrado (2003, p. 124) alega que:  

 

 
As fraseologias podem aparecer ao final do verbete lexicográfico, depois das 

acepções; costumam estar organizadas por abreviaturas (loc. Adv. Loc. Prep.); 

podem levar diferentes marcas de uso e estar exemplificadas. Aparecem lematizadas 

sob uma das estruturas, chamada palavra ordenatriz, e os critérios usados por cada 

dicionário podem aparecer na introdução. 

 

 

Num dicionário aparecem várias informações que se relacionam aos usos 

sociolinguísticos, essas informações são chamadas de marcas de uso. Estas por sua vez 

aparecem ao lado do verbete e/ou junto às UFs. Elas têm grande importância no enunciado 

lexicográfico, pois são essas marcas que impedem que algumas palavras sejam empregadas de 

forma inapropriada em determinadas situações de uso. Conforme Pontes, (2009, p. 156): 

 

 
As marcas definem-se sociolinguisticamente como (fam.) para familiar, (pop.) para 

popular, (lit.) para literária, (reg.) para regionalismo, (ch.) para chulo, (fig.) para 

figurado, entre outros. E, ainda podem dizer respeito aos empregos especializados 

das palavras dentro das áreas técnico-científicas, registradas como med. (medicina), 

biol. (biologia), soc. (sociologia), gram. (gramática). 
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O autor mostra claramente que uma palavra quando apresentada como verbete pode 

ter vários significados, por isso se dá a importância das marcas de uso, pois é através delas 

que chegamos à identificação do enunciado que precisamos para melhor fundamentar o texto 

dicionarístico de maneira que ele não perca em coesão e coerência. Assim sendo o autor 

coloca as informações ordenadamente de forma linear recorrendo ao registro das fraseologias 

de várias extensões e tipos diferenciados. 

Desta maneira compreendemos que as marcas de uso têm um papel fundamental na 

construção do enunciado dos dicionários escolares, pois é através delas que os usuários vão 

entender onde e quando podem usar tais acepções, incluímos ainda que tais marcas 

dificilmente aparecem em dicionários especializados, pois estes já são marcados no próprio 

gênero do dicionário. 

As remissivas também são elementos presentes no texto dicionarístico. Este sistema 

tem como função levar o usuário a procurar a informação de que precisa em outro verbete 

dentro do dicionário, ou ainda, pode ser remetido a encontrar a informação de que necessita 

em textos externos. Todas essas informações referidas acima fazem parte da composição, 

estruturação e riqueza que existe dentro de um dicionário. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste artigo pretendemos avaliar como as UFs se comportam dentro do verbete e 

como também se apresentam, como o próprio verbete, de forma distinta nesses dois diferentes 

tipos de dicionários. Para tanto, tomamos por base as pesquisas lexicográficas de Pontes 

(2009), Santiago (2007), Welker (2004). Os verbetes que compõem o corpus foram retirados 

de dois dicionários, um escolar avaliado pelo programa nacional de livros didáticos (PNLD), e 

que foi por sua vez adotado por professores e pesquisadores para o uso, Aulete (2009), e um 

outro que é justamente o dicionário terminológico especializado na área da economia, 

Sandroni (1999). 

Os dicionários sempre serviram de livro-apoio para os estudos de alunos, professores e 

pesquisadores das diversas áreas do conhecimento, em função disso trataremos de investigar 

na sua microestrutura a presença das unidades fraseológicas, fazendo parte do verbete. 

Observamos que no dicionário escolar Contemporâneo da Língua Portuguesa é 

apresentado o verbete por uma única unidade léxica, a entrada e/ou lema, seguido da 

informação gramatical, as marcas de uso e, por fim, a(s) fraseologia(s), que ocupam a posição 

de subentrada(s). No especializado, Novíssimo Dicionário de Economia, existe uma diferença 

significativa em relação ao verbete, já que este não exibe as características referidas, pois o 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1557



que é colocado como unidade fraseológica do dicionário escolar é apresentado como entrada 

de um verbete principal e independente, composto por duas unidades léxicas conectadas para 

formar o sentido. Vejamos os verbetes abaixo: 

 

Dicionário Escolar: 

balança (ba.lan.ça) sf. 1 Instrumento para medir o peso dos corpos. 2 Fig. O símbolo da 

justiça. 3 Astrol. Libra (signo do zodíaco). ■ ~ comercial Econ. Diferença entre o valor das 

exportações e o das importações de um país num certo período. 

 

Dicionário Especializado: 

BALANÇA COMERCIAL. Relação entre as exportações e as importações de um país. 

Quando o valor das exportações excede o das importações, o país apresenta um superávit e 

torna-se credor do estrangeiro; quando, ao contrário, as importações superam as exportações, 

o país está em dívida com o estrangeiro e apresenta um déficit em sua balança comercial. 

Uma série de fatores influi sobre a ocorrência de um déficit ou de um superávit na balança 

comercial. Entre os mais importantes, podemos citar: 1) a evolução dos preços das 

importações e das exportações de um país; 2) a evolução dos volumes importados e 

exportados. Um desequilíbrio entre os preços de exportação e de importação poderá provocar 

um déficit na balança comercial, o mesmo acontecendo com alterações nos volumes das 

importações e exportações. A balança comercial é também chamada balança visível e faz 

parte do balanço de pagamentos. Um país pode ter um superávit na balança comercial e um 

déficit no balanço de pagamentos; é o que ocorre geralmente com os países subdesenvolvidos. 

Veja também Balanço de Pagamentos; Capacidade para Importar; Comércio 

Internacional; Relações de Troca. 

Percebemos a nítida diferença entre os dois dicionários. No dicionário escolar, o 

verbete contém o lema balança, como entrada principal, em letras minúsculas e em negrito. 

Em parênteses, temos a mesma palavra separada silabicamente, em itálico, seguido de uma 

informação gramatical, substantivo feminino, também em negrito e itálico, depois três 

acepções para aquela entrada.  

O autor usa as acepções para enunciar a palavra, as marcas de uso aparecem junto à 

fraseologia e/ou subentrada marcada(s) pela junção de duas unidades léxicas, (balança 

comercial) que, por uma questão de economia de espaço, o autor optou pelo uso do símbolo 

(~). Identificamos ainda que a palavra faz parte dos termos técnicos da economia justamente 
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por receber a marcação (Econ), e claro que o enunciado está resumido para o melhor 

entendimento do aluno. 

No dicionário especializado, ao contrário, percebemos que a entrada é formada por 

uma fraseologia (Balança Comercial) e se constitui como uma entrada principal, sendo assim 

um verbete independente, ou seja, a entrada principal se constitui de duas palavras, que vêm 

em letra maiúscula e em negrito, consequentemente bem saliente. Todavia, as informações 

gramaticais não aparecem destacadas. A marcação de uso, nesse caso, seria desnecessária, 

visto que o próprio tipo do dicionário já aponta para o fato de que todos os verbetes são 

termos específicos da área da economia. Em relação ao enunciado, este é extenso, bem 

explicado e detalhado concebendo assim a melhor informação para o usuário especializado 

e/ou que busca informações sobre a área. Destacamos ainda que o autor faz uso de remissivas 

ao final do verbete, uma vez que estas surgem em negrito, o que com certeza facilita a sua 

identificação. 

Exibiremos alguns verbetes extraídos do dicionário escolar e do especializado para 

paralelamente tratarmos das fraseologias da Economia que identificamos nesses tipos de 

dicionário. No dicionário escolar encontramos unidades fraseológicas marcadas por Econ (de 

Economia), termo relativo da área, porém quando recorremos ao Novíssimo Dicionário de 

Economia são tradados como entrada independente e sem marcação temática.  

Vejamos agora esses verbetes retirados dos dicionários com a entrada e/ou lema inicial 

(capital): 

 

Dicionário Escolar: 

Capital ■ ~ aberto Econ. Diz-se do capital (5) de empresas cujas ações (ger. Em grande 

número) são negociadas em bolsas de valores. ~ de giro Econ. Parte do capital (5) de uma 

empresa us. No financiamento dos custos de produção. 

 

Dicionário Especializado: 

CAPITAL ABERTO. Característica do tipo de sociedade anônima em que o capital, 

representado pelas ações, é dividido entre muitos e indeterminados acionistas. Além disso, 

essas ações podem ser negociadas nas Bolsas de Valores. 

CAPITAL DE GIRO. Parte dos bens de uma empresa representados pelo estoque de 

produtos e pelo dinheiro disponível (imediatamente e a curto prazo). Também chamado de 

capital circulante. 
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A diferença entre os verbetes é nítida, pois entendemos que no primeiro caso o verbete 

principal é a unidade base capital, seguida das unidades fraseológicas capital aberto e de 

giro, no segundo, essas duas unidades são separadas e cada uma forma um verbete próprio e 

único. 

Abrangemos ainda, que essas fraseologias da área da economia localizadas no 

dicionário escolar que provem do verbete (capital), também estão presentes no dicionário 

especializado, com diferenças nas definições do enunciado. Vale ressaltar que no dicionário 

da economia há outros verbetes e acepções com o verbete inicial (Capital), tais como: Capital 

Circulante, Capital constante, Capital de Risco, Capital Estrangeiro, Capital Fechado, Capital 

Financeiro, etc. Esses verbetes não são mencionados como unidades fraseológicas no 

dicionário escolar, porém é perfeitamente aceitável sua omissão, pois não têm um uso entre os 

falantes ligados ao contexto socioprofissional especializado. 

Nos verbetes a seguir encontramos diferenças significativas perfeitamente aceitáveis, 

pelo fato de algumas informações só interessarem ao seu público-alvo.  Como consequência, 

tais distinções devem ser apresentadas. Vejamos: 

 

Dicionário Escolar: 

Dívida ■ ~ externa Econ. A quantia total de um país com credores do exterior. 

 

Dicionário Especializado: 

DÍVIDA EXTERNA. Somatório dos débitos de um país, garantidos por seu governo, 

resultantes de empréstimos e financiamentos contraídos com residentes no exterior. Os 

débitos podem ter origem no próprio governo, em empresas estatais e em empresas privadas. 

Neste último caso, isso ocorre com aval do governo para o fornecimento das divisas que 

servirão às amortizações e ao pagamento dos juros. Os residentes no exterior que forneçam os 

empréstimos e financiamentos podem ser governos, entidades financeiras internacionais, 

como o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial, bancos e empresas privadas. Os 

empréstimos são geralmente realizados em moeda estrangeira, desvinculados de programas e 

projetos de investimento específicos, ao contrário dos financiamentos, que na maior 

proporção de seu montante requerem a aprovação de um projeto (construção de estradas, 

hidrelétricas etc.) para serem liberados. A dívida externa registra apenas aqueles empréstimos 

e financiamentos cujo prazo de vencimento é superior a um ano; os recursos cujo prazo de 

vencimento é inferior a um ano — os capitais de curto prazo — não são registrados no 

montante da dívida externa. A dívida externa pode ser considerada dívida externa bruta 
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quando dela não são subtraídas as reservas, e dívida externa líquida quando resultante da 

dívida externa bruta menos as reservas. 

O dicionário escolar traz a entrada com uma única palavra em negrito, dívida, em 

seguida a opção de economia de espaço com o símbolo (~), que já foi relatado em outros 

verbetes já citados anteriormente, em seguida a fraseologia junção da palavra externa, por fim 

o enunciado, este vem mais uma vez muito bem resumido e com uma informação concisa. 

Por fim, o dicionário especializado traz em seu verbete duas unidades lexicais também 

com destaque em negrito para a constituição da entrada de seu verbete, dívida externa, 

compreendemos que, o que é fraseologia no dicionário escolar, aqui toma forma de entrada 

principal para a cabeça do verbete, seu enunciado é bem extenso e percebe-se que é bem 

estruturado e moldado aos parâmetros da área especifica do próprio dicionário. Assim sendo, 

entendemos que todos esses verbetes estudados apresentam semelhanças e principalmente 

diferenças, que estão por sua vez, corretamente alinhados da melhor forma possível em cada 

tipo, para atender e tentar superar as necessidades e expectativas de seu público alvo. 

 

CONCLUSÃO 

 

Concluímos nossa investigação apresentando aspectos primordialmente essenciais 

para a composição dos verbetes e unidades fraseológicas relativas aos termos da economia, 

que compõem os dicionários escolares e especializados. 

Nos dicionários estudados identificamos a maneira como surgem as unidades UFs, 

bem como o papel que cada uma representa nos dois diferentes tipos de dicionários. Aulete 

(2009) organiza seu dicionário escolar de maneira a facilitar o manuseio por parte do usuário, 

a entrada vem em destaque seguido das diversas acepções e explicações enunciativas.  

No que se refere ao dicionário especializado dos termos da economia, Sandroni insere 

o verbete composto por duas unidades lexicais para a entrada principal, que vêm em negrito e 

destacado por letra maiúscula, após um ponto segue o enunciado lexicográfico extenso e bem 

detalhado, constituindo assim uma explicação concisa sobre o termo, ou melhor os termos que 

formam os verbetes deste dicionário. Conforme Santiago (2007, p. 34), “os termos são 

considerados signos linguísticos como quaisquer outros, apresentando duas faces, uma 

denominativa, relacionada ao significante, e outra nocional, relativa ao significado”. 

Depois desse estudo comparativo, percebemos que ainda há muito a se fazer para que 

possamos chegar a uma investigação mais a fundo e detalhada, através de novos corpus e 
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levantamentos de estudos e pesquisas voltadas para a composição e organização das unidades 

fraseológicas e do próprio verbete tanto para os dicionários escolares como nos 

especializados, para daí apresentarmos soluções e novas indagações sobre este imenso e ainda 

pouco explorado campo de estudo da lexicografia. 
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RESUMO 

Este artigo está vinculado ao projeto PIBIC/CNPq (2014-2015) intitulado Análise das 

Materialidades do Interdiscurso na Heterogeneidade dos Discursos sobre a Educação 

no Governo Dilma Rousseff e insere-se no campo teórico da Análise do Discurso de 

orientação francesa, mobilizando o conceito de interdiscurso proposto por essa teoria 

como um dos elementos que constitui a discursividade e os sentidos. O interdiscurso 

constitui-se em um dispositivo teórico-analítico por meio do qual se revela e se inscreve 

a relação do sujeito com a memória discursiva.  Para desenvolver a pesquisa, coletamos 

enunciados verbais e imagéticos, que discursivisavam sobre a educação no Governo da 

Presidenta Dilma Rousseff. Um ponto alto dessas enunciabilidades foi o lançamento do  

lema  Brasil, Pátria educadora”, anunciado pela Presidenta Dilma Rousseff na cerimônia 

de Posse, em 01 de Janeiro de 2015. A análise  deteve-se em torno de como se materializa 

discursivamente a relação do sujeito com o interdiscurso, bem como seu funcionamento 

na produção de sentidos pela linguagem. Para sustentar a análise, utilizamos as 

contribuições de Possenti (2003), Fernandes (2007), Orlandi (2007), Courtine (2006) e 

Foucault (1986), com ênfase na relação interdiscurso, sujeito e formação discursiva.. Os 

resultados apontaram  que o discurso materializado pela Presidenta Dilma sobre 

educação, bem como sua discursivização na/pela mídia se constituiu essencialmente em 

referências à memória marcada pelos avanços no campo da educação implementados pelo 

seu governo e os governos do PT e de contradiscursos sobre essa política.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Discurso. Interdiscurso. Formação Discursiva. Governo Dilma. 

Educação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa elegeu enunciados verbais e imagéticos para analisar como se 

materializava discursivamente a relação do sujeito com o interdiscurso, considerando a 

heterogeneidade discursiva, em torno dos discursos e práticas do governo Dilma Rousseff 

quanto à educação. O ano de 2014, ano da disputa eleitoral à Presidência da República, 

marcou o confronto de posições em torno dos discursos e práticas do governo Dilma 

Rousseff neste campo de ação, contribuindo para a proliferação e circulação de discursos 

que deixavam entrever a heterogeneidade de posições que se enfatizou em 2015, em 

consequência do lema do governo “Brasil, Pátria Educadora”, lançado no discurso de 

posse do segundo mandato da Presidenta, o que serviu como intensificador de confrontos 

                                                           
1Graduando em Letras/Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. 

Bolsista PIBIC/UERN/CNPq, membro do Grupo de Estudos do Discurso (GEDUERN). 

2Doutor em Linguística e Língua Portuguesa (UNESP/Araraquara-SP). Professor Adjunto do Departamento 

de Letras Vernáculas, da Faculdade de Letras e Arte, da UERN. Líder do GEDUERN – Grupo de Estudos 

do Discurso da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
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de posições, consideradas entre as ações que o governo passou a implementar e a proposta 

anunciada. 

Para um estudo das posições heterogêneas desses discursos, seguimos as 

orientações da Análise do Discurso para realizar a descrição e interpretação dos 

enunciados do corpus, visando atender aos objetivos traçados em nosso projeto, com 

destaque para o de analisar os modos de materialização do interdiscurso e seus efeitos de 

sentido na heterogeneidade em torno das práticas discursivas do governo Dilma Rousseff 

quanto à educação. Para tanto, priorizamos como passos metodológicos a pesquisa 

bibliográfica, citada no nosso referencial teórico e definimos os enunciados sobre o 

governo Dilma e a educação como corpus, que foi selecionado no site oficial do Palácio 

do Planalto e na mídia virtual.  

 

 

MATERIAL E MÉTODO – objeto e fundamentação da pesquisa 

 
Como o dispositivo teórico-metodológico principal de análise deste artigo é o 

interdiscurso, é necessário conhecermos sobre esse conceito de discurso de acordo com a 

perspectiva de análise do discurso francesa.  Para entender o que seja discurso não podemos vê-

lo apenas no nível do léxico, de existência das palavras, ou ato de fala, porém entender que o 

discurso se materializa na relação língua e história e para descrevê-lo e interpretá-lo, devemos 

considerar o “algo a mais” que segundo Foucault (2000) o constitui como enunciado.  Isso nos 

encaminha para entendermos o discurso como fragmento de história que se materializa na 

natureza semiológica do enunciado. Assim, Foucault afirma:  

 

Certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais 

que utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna 

irredutíveis à língua e ao ato de fala. É esse “mais” que é preciso fazer 

aparecer e que é preciso descrever. (FOUCAULT, 2000, p. 56). 

 

 

Diante do que expomos, comecemos com a seguinte questão: “o que é 

discurso?”. O analista do discurso não toma o discurso apenas como um ato de fala ou 

um pronunciamento de, por exemplo, o da Presidenta Dilma na inauguração de uma 

Creche no Rio Grande Sul. A definição de discurso tomada pelo analista vai além da fala, 

da língua e do texto; na verdade, esses materializam práticas sociais, ideológicas e 

históricas. Assim, como destaca Fernandes (2007, p. 18) “o discurso não é linguagem em 

si, mas precisa dela para ter existência material e/ou real”. Buscaremos analisar as 

materialidades do governo Dilma, não nos detendo em interpretação de seus textos, mas 

em como tais textos foram produzidos historicamente. Dentre várias definições que 

Foucault nos apresenta para o que seja discurso, destacamos o que relaciona discurso e 

enunciado:  

 
Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados, na medida em que se 

apoiem na mesma formação discursiva; ele não forma uma unidade retórica ou 

formal, indefinidamente repetível e cujo aparecimento ou utilização 

poderíamos assinalar (e explicar, se for o caso) na história; é constituído de um 

número limitado de enunciados para os quais podemos definir um conjunto de 

condições de existência (FOUCAULT, 1986, p. 135). 

 

  

 A partir do que foi apresentado, observamos que existem condições para que o 

discurso possa existir. Essas condições se relacionam às funções de existência do 

enunciado, ou seja, aquilo que define sua função enunciativa, a saber: o fato de ele ser 
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produzido por um sujeito em um lugar institucional, determinado por regras sócio-

históricas que definem e possibilitam que ele seja enunciado. Assim, ao descrever e 

analisar o discurso, o analista tem que dar conta dessas condições em que eles são 

produzidos, ou seja, “apreendê-lo como acontecimento, como algo que irrompe num certo 

tempo, num certo lugar”, destaca Ficher” (2001, p. 202).  

Não podemos deixar de mencionar, dentre as condições de produção dos 

discursos, a participação do sujeito, entendido não como fonte de sentido, mas como 

produzido historicamente em meio à dispersão de enunciados que o constituem.  Essa 

dispersão marca no enunciado a heterogeneidade do discurso, cabendo ao analista 

descrever uma regularidade, uma ordem no seu aparecimento e as transformações 

ocorridas.  Para tanto, devemos atentar que o enunciado funciona na relação com outros 

dizeres dito antes, alhures, o que exige dar conta da memória do enunciado. É isso que 

este trabalho pretende mostrar: os dizeres que atravessam o discurso sobre educação no 

governo Dilma pela história e pela memória, as posições que se marcam no conjunto 

disperso desses discursos. Partimos do princípio que o discurso é produzido no fio da 

memória, em um movimento que mobiliza passado e presente. Por isso, o discurso é 

sempre um nó numa rede.   

 Quando falamos em discurso, logo nos vem à mente o sentido produzido na/pela 

linguagem.  Ao considerarmos que o discurso é social, histórico e ideológico, notamos 

que ele não é estático e fixo, mas está em constante movimento, transformando-se, 

modificando-se e ressignificando-se historicamente. Observamos também que há o 

movimento na produção do sentido, já que este também é produzido a partir da relação 

entre o sujeito e a história (ORLANDI, 2007).  Sobre a definição de discurso essa autora 

afirma:  

 
A linguagem serve para comunicar e para não comunicar.  As relações de 

linguagem são relações de sujeitos e de sentidos e seus efeitos são múltiplos e 

variados. Daí a definição de discurso: o discurso é efeito de sentidos entre 

locutores. (ORLANDI, 2007, p. 12)  

  

 Depois de refletirmos sobre o conceito de Discurso, suas condições de produção, 

e sua relação com aspectos sociais, ideológicos e históricos, discutiremos sobre um 

conceito fundamental para o entendimento do interdiscurso: Formação Discursiva. 

Vejamos o conceito segundo Foucault: 

 Um olhar descritivo sobre certos enunciados nos revelam que eles seguem 

regularidades e ordens. Ou seja, os enunciados produzem sentidos a partir de determinado 

lugar social, ideológico ou histórico e inscrevem as posições que os sujeitos ocupam, os 

valores e as crenças quem circulam no social.  Dada à heterogeneidade que constitui os 

discursos, sua dispersão e repartição, o conceito de Formação Discursiva surge como 

fundamental para dar conta da descontinuidade do discurso e da singularidade do 

enunciado: 

 
No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos 

de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 

regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 

transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação 

discursiva (FOUCAULT, 1995, p. 43).  
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 Por esse conceito, Foucault marca a trama que envolve o discurso, o sujeito e o 

sentido na produção e circulação dos enunciados.  É na tentativa de elucidar esse 

funcionamento que Fernandes pontua que a formação discursiva: 

 
Refere-se ao que se pode dizer somente em determinada época espaço social, 

ao que tem lugar e realização a partir de condições de produção específicas, 

historicamente definidas; trata-se da possibilidade de explicitar como cada 

enunciado tem o seu lugar e sua regra de aparição, e como as estratégias que 

derivam de um mesmo jogo de relações, como um dizer tem espaço em um 

lugar e em uma época específica (FERNANDES, 2007, p. 64).  

 

 

 Tomando a materialidade Brasil, Pátria Educadora3 como exemplo, vemos que 

este enunciado materializa um discurso que se produz no interior de uma determinada 

Formação Discursiva, aquela que representa o discurso do governo sobre a educação. No 

entanto, o mesmo enunciado pode ser retomado, afirmado, negado e ressignificado por 

outra Formação Discursiva. Esse movimento faz com que o interdiscurso seja atualizado 

a cada novo enunciado produzido na história. Nesta pesquisa observamos que a 

materialidade Brasil, Pátria Educadora foi atualizada e através dele outros ditos se 

dizem, como mostra o enunciado a seguir:                   

 

 

Enunciado (1) - 4 

 

       

 

 

 

 
 

 
  
 

 

 

 

 

Para o enunciador bloguista, o lema escolhido por Dilma Rousseff para o seu 

segundo mandato – Brasil: Pátria Educadora – não representa a verdadeira situação da 

educação do país. O enunciador marca o enunciado, em materialidade verbal e imagética, 

o fato de que o povo brasileiro vai muito mal na educação. Assim, pelo viés irônico, 

questiona o lema do governo. A posição-sujeito marca sua oposição ao governo Dilma, 

                                                           
3 Lema anunciado pela Presidenta Dilma Rousseff na Cerimônia de Posse em 01 de Janeiro de 2015. Portal 

do Planalto — publicado em 01/01/2015 19h15min última modificação em 02/01/2015 13h03min. Disponível 

em: http://www.brasil.gov.br/governo/2015/01/dilma-toma-posse-e-anuncia-lema-do-novo-governo-

201cbrasil-patria-educadora201d 

4 Imagem que circulou na mídia virtual após o anúncio do novo lema do governo Dilma Rousseff. Canal do 

otário — publicado em 04/01/2015. Disponível em: http://www.canaldootario.com.br/blog/brasil-patria-

educadora-belas-palavras-velha-politica/    
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constituindo-se em uma formação discursiva contrária a política do governo do PT.  

Ocorre que o discurso sobre a educação no Governo Dilma, constrói-se na tensão da 

heterogeneidade de posições que discursivizam esse campo, mostrando também a tensão 

política entre essas posições.  O enunciado materializado no discurso de posse da 

Presidenta – “Ao bradarmos ‘Brasil, Pátria Educadora’ estamos dizendo que a educação 

será a prioridade das prioridades”, “porta de um futuro próspero” – confrontado ao 

enunciado do blog, deixa entrever que os discursos se produzem marcando as posições 

dos sujeitos de uma formação discursiva. Isso porque, como afirma Possenti (2003), de 

fato, o que pertence a uma Formação Discursiva ou é retomado, afirmado, ou, 

alternativamente, denegado. Mas o que pertence a outra FD, mesmo fazendo parte do 

interdiscurso, só pode ser recusado, ironizado e tornado um simulacro. 

De acordo com Fernandes (2007) as formações ideológicas são reveladas pelas 

Formações Discursivas. Tal afirmação se aplica perfeitamente no exemplo que citamos 

anteriormente, em que “Brasil, Pátria educadora” envolveu sujeitos vindo de um lugar 

específico: o governo do PT. Já o enunciado “Braziu, patria heducadora” integra uma 

Formação Discursiva que rejeita e indefere as práticas do governo Dilma. A noção de 

interdiscurso vem justamente da tensão entre os dizeres, do atravessamento de outros 

discursos vindos de diferentes formações discursivas, isto é, vindo de diferentes contextos 

históricos e lugares sociais diferentes. Isto posto, podemos atestar segundo Fernandes 

que:  
 

Toda forma discursiva apresenta, em seu interior, a presença de diferentes 

discursos, ao que na Análise do Discurso, denomina-se interdiscurso. Trata-

se, conforme assinalamos, de uma interdiscursividade caracterizada pelo 

entrelaçamento de diferentes discursos, oriundos de diferentes momentos na 

história e de diferentes lugares sociais. Os enunciados apreendidos em dada 

materialidade linguística explicitam que o discurso constitui-se da dispersão 

de acontecimentos e discursos outros, historicamente marcados, que se 

transformam e modificam-se.”  (FERNANDES, 2007, p. 51).  

 

  

Do exposto, devemos compreender que todo discurso marca na sua constituição a 

presença do discurso-outro. Assim, o enunciado do blog se produz no movimento dialogal 

com o discurso do governo, inscrevendo por meio da memória sua retomada, embora 

sobre ela opere uma transformação que se marca na modalidade do enunciado irônico e, 

desse modo, marca a posição-sujeito e a formação discursiva de onde esse enunciado 

produz sentidos sobre a educação no governo Dilma. O confronto de discursos entre a 

oposição e o Governo Dilma que observamos nas materialidades presentes no corpus 

deste artigo, apontam para o que Courtine (2006) discorreu sobre não haver enunciado 

que, de uma forma ou de outra, não reatualize outros enunciados. O autor compreende 

apenas formulações as quais o enunciado se refere (implicitamente ou não) seja para 

repeti-las, modificá-las ou para se opor a elas. Em vista disso, Foucault (1986, p. 112) 

conclui sobre o enunciado que: “ele tem sempre margens povoadas de outros 

enunciados”. 

Diante do que foi exposto sobre a definição de interdiscurso, cheguemo-nos a uma 

questão importante que Possenti (2003, p. 258) levanta: “quando um estudioso do 

discurso se põe a analisar um corpus, tendo incorporado uma teoria do interdiscurso, o 

que ele faz?”. De forma bem sucinta o autor responde que analisa um discurso que se 

confronta com outro (e não com todos os outros). Vamos exemplificar a seguir tomando 

como materialidade a réplica da presidenta Dilma no último debate da Rede Globo. 

Vejamos o enunciado: 
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Enunciado (2) - 5 

 
Candidato,  sabe por que fazer escolas técnicas é tão importante? Porque ela é a base da parceria que nós 

fizemos com o sistema “S”. O PRONATEC é um ensino gratuito e ele comporta tanto ensino técnico de 

nível médio quanto qualificação profissional.  

  
 Esse enunciado materializa um discurso de que o governo do PT fez um sistema 

educacional diferenciado que qualifica o cidadão para o mercado de trabalho. Tal discurso 

é atravessado e constituído de outros que mobilizam a memória coletiva de que teoria e 

prática devem sempre andar juntas. Além disso, o discurso materializado pela Presidenta 

Dilma sobre educação se constitui essencialmente de referências à memória que marca 

uma recorrência ao que está previsto em lei, conforme está descrito nos artigos abaixo da 

Lei 9.394 do ano de 1996:  

 

 

 

Enunciado (3) - 6 
Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como 

finalidades:  [...]  

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a 

teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis 

e modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como 

fundamentos:  

  I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço;  

  [...]  

 

  A lei mencionada, anteriormente, foi reiterada nos Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Conselho Nacional de Educação,  assumidas pelos governos do PT, partido 

da Presidenta, em 2011. Vejamos a seguir as diretrizes educacionais:  

 

Enunciado (4) - 7 

IV- sustentabilidade ambiental como meta universal;  

V- indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade dos conhecimentos 

e dos sujeitos do processo educativo, bem como entre teoria e prática no processo de aprendizagem; 

  

  Esse discurso legislativo é valorizado e retomado no presente pelo grupo político 

da presidenta, produzindo efeitos de sentido positivos no campo semântico das práticas 

discursivas desse governo, colocando-o como competente e inovador  no campo da 

política educacional.  

 Diante do que expomos, vemos que a Presidente, como sujeito discursivo, produz 

uma sequência discursiva dominada pela formação discursiva do Partido dos 

trabalhadores – PT. Ela, como sujeito enunciador desse discurso que valoriza o Pronatec, 

apropria-se do discurso de que teoria e prática devem andar juntas para dar coerência ao 

seu propósito. Vemos aí presença da interdiscursividade em seu discurso, criando um 

                                                           
5 Réplica da Presidenta Dilma Rousseff ao candidato Aécio Neves no último debate da campanha eleitoral da 

— publicado em 25/10/2014. Disponível em: Globo http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/transcricao-

debate-presidencial-2-turno.html 

6 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

7 Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas em 2011.  
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efeito de pertencimento aos anseios do povo, de que seu governo sabe como oferecer um 

ensino educacional significativo que não se prenda só a teoria, mas que a aplique na 

prática na vida profissional. Esse gesto discursivo da Presidenta pode ser explicado, 

enquanto estratégia discursiva, com base na observação de Possenti (2003) sobre o 

funcionamento do interdiscurso: 

 
Com efeito, o interdiscurso é o lugar no qual se constituem, para um sujeito 

falante que produz uma sequência discursiva dominada por uma FD 

determinada, os objetos de que esse sujeito enunciador se apropria para fazer 

deles objetos do seu discurso, bem como as articulações entre esses objetos, 

pelos quais o sujeito enunciador vai dar uma coerência ao seu propósito 

(COURTINE, 1981, apud POSSENTI, 2003, p. 259).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 As análises apontaram que o discurso sobre a educação na atualidade do governo 

Dilma constroem-se numa sobreposição de vozes, dos movimentos históricos que 

permitem certas leituras sobre a política educacional neste governo. Assim, do lugar do 

governo o discurso é construído essencialmente de referências à memória que marca uma 

recorrência aos avanços no campo da educação, destacando-se os investimentos e a 

acessibilidade da educação, a construção de novos institutos de educação e as melhorias 

no ensino superior. Esses elementos se inscrevem no discurso por meio de citações, 

discursos reportados e apresentação das ações do governo.  Do ponto de vista da mídia, 

como no caso do enunciado do blog aqui analisado, há uma recorrência a elementos da 

realidade social que contradizem o discurso do governo, recorrendo ao imaginário social. 

Isso mostra que na compreensão do funcionamento interdiscursivo os sentidos se 

constituem no movimento de materialização do exterior nas formas linguísticas. Por isso, 

toda produção de sentidos é um ato que transita da materialidade ao histórico.  

 

CONCLUSÃO 

 

 A pesquisa empreendida em torno dos discursos sobre a educação no governo 

Dilma possibilitou descrever e interpretar que a produção de sentidos no campo da 

educação no período que marca a atuação desse governo, sustenta-se na heterogeneidade 

de posições em torno dessa temática. A análise dos enunciados deixou entrever que, do 

ponto de vista do governo, os discursos destacavam os investimentos e a acessibilidade à 

educação, a construção de novos institutos de educação e as melhorias no ensino superior, 

ações questionadas pela oposição principalmente no primeiro ano do segundo mandato 

da presidenta. Podemos perceber ainda que os efeitos de sentidos produzidos neste campo 

relacionam sujeito e formação discursiva e que o que se diz é a manifestação do confronto 

discursivo que marca o discurso político como um operador de memória (COURTINE, 

2006). Observamos por meio da análise que a construção dos enunciados analisados 

marca na sua constituição a presença do discurso-outro como efeito do interdiscurso, da 

heterogeneidade dos enunciados. Assim, o trabalho nos possibilitou entender como se 

materializa discursivamente a relação do sujeito com o interdiscurso, bem como seu 

funcionamento na produção de sentidos na e pela linguagem. 
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INFLUÊNCIA DO FALAR REGIONAL DO PORTUGUÊS NA REALIZAÇÃO 

DA OCLUSIVA ALVEOLAR DESVOZEADA DO INGLÊS LÍNGUA 
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RESUMO: O estudo tem por objetivo analisar a realização do detalhe fonético da 

oclusiva alveolar desvozeada /t/ do Português Brasileiro (PB) e sua influência na 

produção do Inglês Língua Estrangeira por aprendizes de brasileiros do Ceará (CE) e do 

Rio Grande do Norte (RN). Os referidos falares regionais do PB apresentam 

características distintas quanto à realização das oclusivas alveolares, uma vez que no CE 

emerge o fenômeno da palatalização de forma marcante. No referencial teórico, 

realizamos uma revisão da literatura envolvendo a pesquisa da interfonologia português-

inglês, enfatizando uma visão de língua enquanto Sistema Adaptativo Complexo (SAC), 

além da relevância do detalhe fonético fino na construção da representação mental 

defendido pela Fonologia de Uso (BYBEE, 2001) e pelo Modelo de Exemplares 

(PIERREHUMBERT, 2001). A metodologia envolve a reanálise de dados coletados no 

estudo de Barboza (2013), cuja pesquisa envolve a produção de oclusivas alveolares 

desvozeadas em diversas palavras do PB e do ILE, sujeitas à emergência do fenômeno 

da palatalização das alveolares devido ao contexto fonotático. A análise dos dados foca 

na realização dos parâmetros de duração e intensidade do burst de soltura da alveolar 

desvozeada. Resultados indicam que o detalhe fonético de realização do PB influencia 

de forma significativa a produção do ILE de aprendizes brasileiros dos diversos níveis 

de proficiência.  

 

PALAVRAS-CHAVE: interfonologia; português brasileiro; inglês língua estrangeira.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem por objetivo analisar a realização do detalhe fonético da 

oclusiva alveolar desvozeada /t/ do Português Brasileiro (PB) e sua influência na 

produção do Inglês Língua Estrangeira (ILE)por aprendizes de brasileiros do Ceará 

(CE) e do Rio Grande do Norte (RN). Os referidos falares regionais do PB apresentam 

características distintas quanto à realização das oclusivas alveolares, uma vez que no CE 

emerge o fenômeno da palatalização das oclusivas alveolares /t, d/ → [tʃ, dʒ] de forma 

marcante, enquanto no RN o fenômeno encontra-se ainda em seus estágios iniciais 

(BARBOZA, 2013). Partindo deste objetivo, temos por pergunta problema: de que 

maneira são realizadas as oclusivas alveolares desvozeadas /t/ do PB e do ILE de 

aprendizes brasileiros que fazem uso dos falares regionais do CE e do RN? Temos por 

hipótese básica que a produção das oclusivas alveolares desvozeadas do ILE de cada 

região apresenta detalhe fonético similar à realização do falar regional do PB.  
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Estudos envolvendo a influência do detalhe fonético de realização do PB na 

produção do ILE por aprendizes brasileiros são bastante limitados. Por este motivo, a 

seção de revisão de literatura foca na análise da emergência do fenômeno da 

palatalização das oclusivas alveolares no PB e ILE de aprendizes brasileiros. Em 

sequência, apresentamos a seção de metodologia do estudo. A análise e discussão dos 

dados são apresentadas na penúltima seção, com as conclusões elencadas ao final do 

artigo. 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Iniciamos esta seção discutindo o detalhe fonético de realização das 

oclusivas alveolares /t, d/ do PB, além de sua influência na realização do ILE de 

aprendizes brasileiros.  

Alguns falares do PB realizam as oclusivas alveolares /t, d/ como africadas 

alveolopalatais [tʃ, dʒ] diante de vogal anterior alta em nível fonológico /i/, e.g. [dʒia], 

ou fonético [i], e.g. [´noitʃi].  A associação entre a emergência da palatalização e a 

caracterização de falares regionais foi observada por Camara Jr. (1995, p. 35) “[...] no 

Rio de Janeiro pronuncia-se /t/ e /d/ diante de /i/ tônico de maneira <<soprada>> (dita 

<<africada>>), em contraste com a dental firme que aparece em São Paulo”. 

O estudo de Castro e Pisciotta (2002) discute a palatalização a partir da 

dialetologia, numa revisão dos atlas linguísticos. Observamos que a emergência do 

fenômeno segue um padrão geral: estados ao norte do país (Paraíba) desfavorecem o 

fenômeno; estados ao sul (Minas Gerais, Paraná) o favorecem; e estados em região 

intermediária (Bahia, Sergipe) oscilaram entre as duas possibilidades de realização. Tal 

divisão regional entre falares do norte e do sul é uma confirmação da proposta de 

Nascentes (1953, p. 25) dos falares brasileiros, ainda utilizado para discutir a realidade 

linguística do país (LEITE; CALLOU, 2002). Exceções ao padrão não foram raras, com 

regiões de São Paulo em que não há palatalização marcante, e no Ceará, local em que o 

fenômeno tende a emergir.  

Relevantes estudos evidenciaram o caráter variável de realização do detalhe 

fonético das oclusivas alveolares /t, d/ no PB, observando a influência de diversos 

fatores sociais e estruturais numa visão sociolinguística (HORA, 1990; BISOL, 1991; 

ABAURRE; PAGOTTO, 2002; BATTISTI et al, 2007; BATTISTI; HERMANS, 2008; 

BATTISTI; DORNELES, 2010). Os principais fatores extralinguísticos favorecedores 

de uma realização palatalizada são a região do país, o nível socioeconômico e a idade 

dos informantes. Os principais fatores linguísticos envolvem o desvozeamento da 

oclusiva, a tonicidade silábica e, principalmente, o contexto seguido de vogal anterior 

alta /i/.  

À tradição de pesquisa sociolinguística de estudo da palatalização do PB, 

vem sendo adicionados estudos cujos referenciais teóricos enfocam a palatalização 

numa perspectiva emergente, levando em consideração o papel da variação, da 

frequência de ocorrência e do detalhe fonético em sua realização. Os resultados dos 

estudos realizados por Albano (1999, 2001), Cristrófaro-Silva (2003a, 2003b, 2003c), 

Guimarães (2004, 2008), Leite (2006) e, finalmente, Barbosa (2011) apontam um 

continuum de emergência do fenômeno de palatalização das oclusivas alveolares do PB. 

O fato vai de encontro à visão categórica do fenômeno, de cunho principalmente 

sociolinguista, indicando uma distribuição não-categórica marcada pela emergência 

gradiente em contextos fonotáticos e palavras específicas.  

Em se tratando do detalhe fonético de realização das oclusivas alveolares do 

inglês (WELLS, 1982), a palatalização é apenas uma dentre muitas possibilidades: (a) a 
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realização aspirada da oclusiva desvozeada [t] em sílaba tônica, como em tip [tʰɪp]; (b) a 

geminação quando duas consoantes idênticas são justapostas, como em red dress 

[ˈrɛddrɛs]; (c) a glotalização da oclusiva desvozeada em alguns dialetos, como Peter 

[ˈpʰi:ʔə];  e (d) a realização das oclusivas alveolares como tepe em contextos 

primordialmente intervocálico pós-tônico seguido de vogal, como em city [ˈsɪɾi] e 

sadder [ˈsæɾɚ].  

O entendimento da realização da palatalização em nível pós-lexical motiva 

o estudo de Bush (2001), que conclui que a frequência de ocorrência dos itens lexicais 

influencia significativamente na emergência da palatalização por falantes nativos do 

inglês. O fenômeno é favorecido entre duas palavras que ocorrem frequentemente 

justapostas. Assim, sequências como would you [wʊdʒə] são regularmente 

palatalizadas, enquanto em sequências como good you [gʊdjə], o fenômeno não é 

recorrente.  

No único estudo envolvendo a palatalização das oclusivas alveolares /t, d/ 

do PB e sua influência na realização do ILE de aprendizes brasileiros, Barboza (2013) 

constata a influência do detalhe fonético do PB na produção do ILE por parte de 

informantes cujo falar regional permite a palatalização de modo recorrente. O estudo em 

questão faz uso de uma classificação categórica dos dados. Esta pesquisa faz uma 

reanálise parcial dos dados de Barboza (2013), objetivando o início de uma discussão 

gradiente do fenômeno.   

Isso posto, a literatura envolvendo o detalhe fonético do PB e sua influência 

na produção do ILE de aprendizes brasileiros trata o fenômeno como objeto marginal de 

análise (FERREIRA, 2007, 2011; BETTONI-TECHIO, KOERICH, 2006, 2008; 

BETTONI-TECHIO; RAUBER; KOERICH, 2007). As referências mais consistentes 

são encontradas em contexto de oclusiva alveolar em posição final de sílaba e final de 

palavra, como dad e cat. Não tivemos sucesso na localização de estudos anteriores 

envolvendo o contexto de oclusiva alveolar seguida de vogal anterior alta e seus 

derivados. Portanto, a realização deste estudo proporciona novas perspectivas à 

compreensão da utilização do detalhe fonético em falares do PB, especialmente no que 

tange ao percurso de construção da gramática fonológica de línguas estrangeiras. Após 

concluirmos a seção de referencial teórico, passamos à apresentação dos procedimentos 

metodológicos de coleta e análise de dados utilizados no estudo a seguir. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta é uma pesquisa de cunho experimental, com corte transversal. O 

universo de pesquisa engloba 36 aprendizes de inglês língua estrangeira (ILE), 

divididos em dois grupos, dos estados do Ceará (CE) e Rio Grande do Norte (RN). Os 

referidos informantes foram selecionados devido ao fato de os primeiros fazerem parte 

de um falar caracteristicamente palatalizador das oclusivas alveolares /t, d/ do português 

brasileiro (PB), enquanto os segundos apresentam tendência pela realização não-

palatalizada (Figura 1). Os dados foram coletados numa pesquisa anterior (BARBOZA, 

2013), que devido a limitações de cunho temporal, não puderam ter o detalhe fonético 

analisado a contento. Optamos por focar apenas na oclusiva alveolar desvozeada /t/ 

neste momento inicial de reanálise dos dados. 

 

Figura 1: Universo de pesquisa envolvendo grupos de informantes do ILE das cidades 

de Fortaleza-CE e Mossoró-RN, regiões em que emergem variantes palatalizadas e 

não-palatalizadas das oclusivas alveolares [t, d] do PB.  
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O estudo de Barboza (2013) envolve um grande número palavras do PB e 

do ILE. Todavia, o presente estudo opta por delimitar a 10 palavras o conjunto de itens 

reanalisados, pelo foco no detalhe fonético. Assim, são analisadas as palavras til do PB, 

além das palavras fifteen, tea, tv, cat, empty, meet you, to e teacher do ILE. Todas os 

itens lexicais supracitados estão sujeitos à maior ou menor influência do falar regional 

do PB em sua realização, possibilitando a emergência do fenômeno da palatalização da 

oclusiva alveolar /t/.  

Os itens anteriores foram coletados em 4 experimentos de coleta de dados 

envolvendo, por exemplo, a leitura de frases-veículo, a repetição de áudio distorcido e 

um jogo da memória. As 10 palavras são realizadas por cada um dos 36 informantes, 

totalizando 360 ocorrências. Cada ocorrência é analisada levando em consideração os 

dados de duração e intensidade de realização do burst de soltura da oclusiva alveolar 

desvozeada /t/, totalizando assim 720 dados quantitativos analisados neste estudo, com 

o programa Praat (BOERSMA; WEENINK, 2014) 

A análise estatística é realizada com o pacote computacional SPSS 

(DANCEY; REIDT, 2006), com o valor p < 0,05 definindo a significância estatística. O 

hardware de coleta de dados inclui microfone headset direcional dinâmico Shure WHL-

20, com frequência de resposta entre os 50 e os 15.000Hz. O microfone opera 

conjugado a um gravador digital Zoom H4n, possibilitando arquivos Wave de alta 

qualidade. Um maior detalhamento da metodologia de análise acústica pode ser obtido 

em Barboza (2013). Passamos a seguir à seção de resultados e discussão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Iniciamos a seção de análise e discussão apresentando nas Figuras 2 e 3 

boxplots dos dados relativos à realização da duração e intensidade do burst de soltura da 

oclusiva alveolar desvozeada /t/ do PB no falar do CE e do RN. O referido gráfico 

indica a mediana do conjunto de dados (linha preta), além de dois quartis em ambas as 

direções da mediana, sendo o primeiro quartil o limite da caixa e o segundo quartil o 
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limite do bigode da caixa. Outliers são indicados fora do diagrama dos boxplots por 

asteriscos ou círculos. Resultados estatísticos são apresentados abaixo de cada figura.  

 
Figuras 2 e 3: Boxplots de realização da duração (ms.) e da intensidade (dB) do burst da 

oclusiva alveolar /t/ do PB de informantes do CE e do RN.  

  
Duração: t(34)= 12,4; p < 0,001 Intensidade: t(34)= 3; p = 0,002 

 

As figuras anteriores indicam que o grupo de informantes do CE apresenta 

uma realização do brust da desvozeada /t/ do PB com maior duração e intensidade do 

que seus colegas do RN. O resultado é esperado tendo em vista que o falar do CE é 

descrito como palatalizador, enquanto o falar do RN ainda apresenta-se nos estágios 

iniciais de implementação do fenômeno (BARBOZA, 2013). A análise estatística indica 

que as diferenças entre-falares do PB atinge significância estatística. Conclui-se como 

esperado que o detalhe fonético de realização do PB associado aos falares regionais do 

CE e do RN são distintos, tendo em vista as variáveis de duração e intensidade do burst 

de realização da oclusiva alveolar desvozeada /t/. 

Constatada a diferença entre os falares do PB, passamos à análise da 

influência do detalhe fonético em questão na realizado do ILE de aprendizes do CE e do 

RN. As Figuras 4 e 5 apresentam boxplots dos dados relativos à realização da duração e 

intensidade do burst de soltura da oclusiva alveolar desvozeada /t/ do PB e do ILE de 

informantes do CE.  

 
Figuras 4 e 5: Boxplots de realização da duração (ms.) e da intensidade (dB) do burst da 

oclusiva alveolar /t/ do PB e do ILE de informantes do CE.  

  
Duração: t(34)= 8,6; p < 0,001 Intensidade: t(34)= 8; p < 0,001 
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As figuras anteriores evidenciam que em se tratando do burst de soltura da 

oclusiva alveolar /t/, o ILE é realizado com menor duração e intensidade do que as 

variáveis do PB. Os resultados apontam a realização de detalhe fonético distinto no PB 

e no ILE de aprendizes de aprendizes cearense. Os testes estatísticos corroboram a visão 

inicial, observando diferenças significativas entre o PB e o ILE em ambas as variáveis 

analisadas. Portanto, os dados permitem afirmar que o detalhe fonético de realização do 

ILE de aprendizes do CE caracteriza-se por menores valores de duração e intensidade 

do que os encontrados em seu respectivo falar regional do PB. 

Observadas as diferenças em informantes do grupo do CE com relação à 

realização do PB e do ILE, apresentamos nas figuras 6 e 7 boxplots dos dados relativos 

à realização da duração e intensidade do burst de soltura da oclusiva alveolar 

desvozeada /t/ do PB e do ILE de informantes do RN.  

 
Figuras 6 e 7: Boxplots de realização da duração (ms.) e da intensidade (dB) do burst da 

oclusiva alveolar /t/ do PB e do ILE de informantes do RN. 

  
Duração: t(34)= -5,7; p < 0,001 Intensidade: t(34)= -0,3; p = 0,74 

 

As figuras anteriores evidenciam uma maior duração do burst de soltura da 

oclusiva alveolar desvozeada /t/ no ILE do que no PB de informantes do RN. Todavia, 

os dados apontam resultados aproximados de intensidade no PB e no ILE de aprendizes 

do RN. Resultados apontam que informantes do RN, diferentemente do que ocorre com 

seus colegas do CE, permitem a influência da intensidade do PB na realização do ILE. 

Em se tratando dos testes estatísticos, são confirmadas as impressões iniciais, uma vez 

que os resultados apontam diferença significativa entre os dados do PB e do ILE na 

análise da variável duração, e diferença não-significativa no caso da intensidade. Pode-

se afirmar, portanto, que o falar regional do PB associado ao RN influencia a produção 

de aprendizes do ILE no que tange à variável intensidade de realização do burst de 

soltura da oclusiva alveolar /t/.  

Findadas as comparações envolvendo os falares regionais do PB e a 

produção do ILE de aprendizes dentre-regiões, apresentamos nas Figuras 8 e 9 boxplots 

dos dados relativos à realização da duração e intensidade do burst de soltura da oclusiva 

alveolar desvozeada /t/ do ILE de informantes do CE e do RN entre-regiões.  

 
Figuras 8 e 9: Boxplots de realização da duração (ms.) e da intensidade (dB) do burst da 

oclusiva alveolar /t/ do ILE de informantes do CE e do RN.  
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Duração: t(34)= 4,4; p < 0,001 Intensidade: t(34)= 0,04; p = 0,48 

 

A comparação dos dados anteriores de realização do ILE evidencia uma 

maior duração do burst de soltura da oclusiva alveolar desvozeada /t/ por parte dos 

informantes do CE do que do RN. Por outro lado, os dados médios de intensidade são 

aproximados, apesar da marcante variação encontrada no grupo de informantes do RN 

quando comparada aos do CE. Lembramos que na comparação dentre-falares, 

informantes do CE apresentam uma redução da duração do burst do ILE quando 

comparado ao PB, enquanto informantes do RN seguiram um comportamento inverso, 

aumentando a duração do burst  no ILE quando comparado ao PB. O fato indica a 

existência de um atrator agindo sobre os dois sistemas, já que o detalhe fonético de 

realização do ILE por informantes do CE e do RN é mais semelhante do que o 

encontrado no PB. Do ponto de vista estatístico, observa-se que a diferença de duração 

entre os informantes do CE e do RN atingiu níveis significativos com relação à variável 

duração, mas apenas níveis não-significativos na análise da intensidade. Os dados 

permitem inferir, portanto, que a produção do ILE por aprendizes do CE e do RN foi 

influenciada pela duração do burst de realização da oclusiva desvozeada /t/ do PB de 

seu falar regional, mas não pela intensidade.  

Observado este importante fato, apresentamos nas Figuras 10 e 11 boxplots 

dos dados relativos à realização da duração e intensidade do burst de soltura da oclusiva 

alveolar desvozeada /t/ de informantes do CE com relação ao nível de proficiência no 

ILE. 

 
Figuras 10 e 11: Boxplots de realização da duração (ms.) e da intensidade (dB) do burst da 

oclusiva alveolar /t/ do ILE de informantes do CE com diferentes níveis de proficiência.  

  
Duração: F(2,15)= 0,3; p = 0,75 Intensidade: F(2,15)= 0,3; p = 0,74 
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As figuras anteriores apresentam dados semelhantes de duração e 

intensidade do burst de realização da oclusiva /t/ em todos os níveis de proficiência do 

ILE no grupo de informantes do CE. Os dados de duração apresentam menor variação 

do que os dados da intensidade de realização. Os testes estatísticos encontram apenas 

diferenças não-significativas entre as realizações dos grupos iniciantes, intermediários e 

avançados. É possível afirmar que aprendizes de ILE do CE não alteram o detalhe 

fonético do burst de realização da oclusiva /t/ com o aumento do nível de proficiência 

na língua estrangeira. Os dados vão de encontro à literatura de aprendizado de línguas, 

que aponta uma maior aproximação de padrões linguísticos da língua-alvo com o 

aumento da proficiência. O fato indica a dificuldade de adaptação de aprendizes do CE 

às novas rotinas neuromotoras necessárias para a aquisição do ILE.  

Observados os dados dos informantes do CE discutidos anteriormente, as 

Figuras 12 e 13 apresentam boxplots dos dados relativos à realização da duração e 

intensidade do burst de soltura da oclusiva alveolar desvozeada /t/ de informantes do 

RN com relação ao nível de proficiência no ILE. 

 
Figuras 12 e 13: Boxplots de realização da duração (ms.) e da intensidade (dB) do burst da 

oclusiva alveolar /t/ do ILE de informantes do RN com diferentes níveis de proficiência. 

  
Duração: F(2,15)= 2,2; p = 0,15 Intensidade: F(2,15)= 1; p = 0,38 

 

Dados de informantes do RN associados a diferentes níveis de proficiência 

do ILE são semelhantes aos encontrados no grupo do CE, i.e. apresentam tendência 

constante de realização de duração e intensidade do burst da oclusiva /t/ nos grupos 

iniciante, intermediário e avançado. Observa-se todavia uma maior variação nos dados 

dos informantes do RN, principalmente na variável duração, quando comparada ao 

grupo de informantes do CE. As impressões iniciais são confirmadas pela análise 

estatística, que indica diferenças não-significativas tanto na duração quanto na 

intensidade do burst. A conclusão é que informantes de ambos os falares regionais do 

PB alteram significativamente o detalhe fonético de realização do ILE no primeiro 

contato, mantendo essa realização estável mesmo com o aumento da proficiência tanto 

nos informantes do CE quanto nos do RN. 

Após a constatação da irrelevância da variável nível de proficiência no ILE 

na realização do detalhe fonético de informante do CE e do RN, passamos nas Figuras 

14 e 15 a apresentar boxplots dos dados relativos à realização da duração e intensidade 

do burst de soltura da oclusiva alveolar desvozeada /t/ de informantes do CE com 

relação a diferentes palavras do ILE.  

 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1579



 
Figuras 14 e 15: Boxplots de realização da duração (ms.) e da intensidade (dB) do burst da 

oclusiva alveolar /t/ do ILE de informantes do CE em diferentes palavras.  

  
Duração: F(3,68)= 2,1; p < 0,001 Intensidade: F(3,68)= 4,8; p =  0,004 

 

Os dados de duração e intensidade de diferentes palavras realizadas por 

aprendizes de ILE do CE indicam que cada item lexical apresenta características 

distintas. Observa-se principalmente menores valores de duração e intensidade do burst 

de realização da palavra teacher no CE. Estas impressões observadas nas figuras 

anteriores são confirmadas pelas análises estatísticas, uma vez que são observadas 

diferenças significativas entre as palavras supramencionadas tanto na duração quanto na 

intensidade. Testes estatísticos ad-hoc do tipo Tukey indicam que o burst de realização 

do item teacher foi realizado com menor duração e intensidade que a maioria dos outros 

itens lexicais analisados. Conclui-se que a variável palavra influi significativamente na 

realização do burst de soltura da oclusiva /t/ no caso dos informantes do CE, indicando 

sua relevância no entendimento da variável palavra do ILE do grupo em questão.  

Constatada a relevância da variável no caso dos dados do CE, passamos à 

análise dos dados de realizado do burst da oclusiva alveolar desvozeada /t/ do RN em 

diferentes palavras nas Figuras 16 e 17 a seguir.  

 
Figuras 16 e 17: Boxplots de realização da duração (ms.) e da intensidade (dB) do burst da 

oclusiva alveolar /t/ do ILE de informantes do RN em diferentes palavras. 

  
Duração: F(3,68)= 3,6; p = 0,017 Intensidade: F(3,68)= 4,4; p = 0,007 

 

Os dados apontam uma distribuição mais homogênea dos dados do RN 

quando comparados aos dados do CE, principalmente os associados à realização da 

intensidade de realização. Chama também a atenção a grande variação associada à 
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realização do item lexical meet you. O fato é decorrente da tendência observada nos 

informantes do RN por uma realização do tipo tepe ou flepe da alveolar /t/, como em 

city [t̬]. A análise dos dados do RN deve portanto descartar esta variável interveniente. 

A observação dos dados de duração aponta que a menor duração está associada ao item 

teacher, enquanto a variável intensidade apresenta dados bastante aproximados da 

mediana para todos os itens lexicais. Os testes estatísticos apontam diferenças 

significativas na realização do burst da oclusiva /t/ tanto na duração quanto na 

intensidade. Todavia, devemos discutir estes resultados mais aprofundadamente, tendo 

em vista que os dados do item meet you dificultam a análise. No caso da variável 

duração, os testes ad-hoc do tipo Tukey apontam diferenças significativas entre o item 

teacher e os itens to e tea. No caso da intensidade, encontramos o mesmo resultado, 

com teacher atingindo diferenças significativa com to e tea. Os resultados apontam que, 

de modo semelhante ao que ocorre com os informantes do CE, os informantes do RN 

realizam o burst da oclusiva /t/ da palavra teacher de modo distinto de outros itens 

lexicias analisados. O fato reforça a relevância da análise do item lexical e sua 

influência no percurso de construção da fonologia do ILE por aprendizes brasileiro. 

Uma vez constatada a relevância do fator palavra nos dados, aprofundamos 

a comparação da duração dos itens lexicais teacher e to entre informantes do CE e do 

RN nas Figuras 18 e 19. 

 
Figuras 18 e 19: Boxplots de realização da duração (ms.) do burst da oclusiva alveolar /t/ do PB 

das palavras teacher e to de informantes do CE e do RN.  

  
 

Duração: t(34)= -0,58; p = 0,57 Intensidade: t(34)= 2,8; p = 0,007 

 

Os dados das figuras anteriores evidenciam a semelhança do detalhe 

fonético de realização da duração do burst da alveolar /t/ nos informantes do CE e do 

RN no caso do item teacher, mas não no caso do item to, entre-grupos. Os testes 

estatísticos apontam diferença não-significativa para duração do burst da palavra 

teacher entre informantes, mas diferença significativa no caso da duração do burst da 

palavra to entre informantes do CE e do RN. O fato reforça a pertinência da variável 

palavra na análise do detalhe fonético de realização da oclusiva alveolar desvozeada /t/ 

deste estudo. Conclui-se que a variável palavra chega a ser capaz de anular a influência 

do detalhe fonético do falar regional do PB associado aos informantes do CE e do RN 

na produção do ILE, como observado no caso da duração do burst da alveolar /t/ na 

palavra teacher.  

Encerramos neste ponto a seção de análise e discussão do presente artigo. 

Passamos na seção a seguir à apresentação das conclusões mais pertinentes desta 

pesquisa. 
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CONCLUSÃO  

 

Os dados demonstram que os informantes tomam por base o detalhe 

fonético de realização do PB de seu falar regional na produção das oclusivas alveolares 

do ILE. O fato foi observado primordialmente pelas diferenças significativas de duração 

do burst de soltura da oclusiva alveolar desvozeada /t/ do PB entre os falares do CE e do 

RN refletindo em diferenças significativas na realização do detalhe fonético na 

produção do ILE associado a cada falar. Dados relativos ao nível de proficiência do 

ILE, todavia, reportaram diferenças não-significativas entre os níveis iniciante, 

intermediário e avançado associados aos grupos do CE e do RN. Com relação à variável 

palavra e sua influência do detalhe fonético do PB na realização do ILE, observou-se a 

relevância dos itens lexicais teacher e to, que apresentam-se como capazes de romper a  

força dos atratores associado a cada falar regional, comportando-se de maneira 

inesperada.  

Tendo em vista os resultados deste estudo, tomamos a hipótese básica como 

confirmada, uma vez que a produção das oclusivas alveolares desvozeadas do ILE de 

cada região apresentou detalhe fonético associado à realização do falar regional do PB 

de cada grupo de informantes. 

A confirmação da hipótese básica implica que esta pesquisa apresenta 

relevância do ponto de vista da linguística aplicada. Os resultados indicam a 

necessidade de enfatizar o falar regional do PB, algo normalmente deixado em segundo 

plano, uma vez que a variável tem o potencial de influenciar significativamente a 

realização do ILE.  

Por fim, uma importante limitação desta pesquisa foi fazer uso de um 

pequeno percentual dos dados coletados no estudo de Barboza (2013). Temos como 

objetivo posterior a análise do detalhe fonético de todo o conjunto de dados em estudos 

futuros.  
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RESUMO: O período eleitoral é marcado pela utilização de um gênero recorrente (SWALES, 

1990), os cartazes de propaganda que são utilizados seguindo as estratégias de marketing com vistas 

à venda de um produto, o candidato. Seguindo estratégias da propaganda, fundamentadas no pelo ao 

consumo (MAGALHÃES, 2005), os políticos se oferecem como a melhor mercadoria a serem 

adquiridas, dentro de um rol de possibilidades. Diante dessa realidade, propomos, através deste 

trabalho, analisar criticamente cartazes de candidatos das últimas duas eleições, que concorreram 

para presidente da República do Brasil e dos Estados Unidos, comparando também as 

características verbo-visuais desses cartazes. Esse trabalho será de cunho aplicativo, tendo em vista 

que objetivamos levá-la à sala de aula de línguas (português e inglês) a fim de favorecer o 

posicionamento crítico de alunos do Ensino Fundamental da Escola Pública. Para tanto, coletaremos 

cartazes eleitoras produzidos pelas campanhas dos principais candidatos, principalmente aqueles 

que mais se despontaram nas pesquisas, e que obtiveram maior número de votos nas últimas 

eleições presidenciais no Brasil e nos Estados Unidos. Essa análise será teoricamente fundamentada 

nas contribuições da Gramática do Design Visual (GDV) de Kress e van Leeuwen (2006) e da 

Análise de Discurso Crítica (ADC) proposta por Fairclough (2003). 

 

PALAVRAS-CHAVE:Análise. Multimodal. Crítica. Cartazes eleitorais.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A propaganda eleitoral, ao longo desses últimos anos, tem apelado às estratégias de 

marketing a fim de vender seu produto, o candidato. Conforme destaca Scotto (2004), essas 

recorrem a procedimentos e técnicas que pouco se distingue da propaganda comercial. No contexto 

da modernidade tardia, a propaganda se utiliza de recursos midiáticos, como uma necessidade 

premente de atingir públicos distantes (MAGALHÃES, 2005). Os cartazes são produzidos de modo 

a aproximar os candidatos dos seus eleitores, fazendo com que eles façam parte da vida cotidiana 

dos “consumidores” (GOMES, 2001). Isso acontece, como bem lembra Thompson (1998, p. 19) 

porque “o desenvolvimento da mídia transformou a natureza da produção e do intercâmbio 

simbólicos no mundo moderno”. 

Thompson (1998) argumenta ainda que a mídia “privilegia a comunicação como parte 

integral (...) de contextos mais amplos da vida social”, que é “feita por indivíduos que perseguem 

fins e objetivos os mais variados. Assim fazendo, eles sempre agem dentro de um conjunto de 

circunstâncias previamente dadas que proporcionam a diferentes indivíduos diferentes inclinações e 

oportunidades”. Thompson denomina esses conjuntos de circunstâncias “campos de interação”, que 

são subdivididos nas seguintes categorias: interação face a face, interação mediada e quase 

interação mediada.  

                                                           
1
Discente do curso de Letras com habilitação em língua inglesa e suas respectivas literaturas, Campus Central, UERN. e-mail: 

myrnacibelly@live.com 
2
Docente do Departamento deLetras com habilitação em língua inglesa e suas respectivas literaturas, Campus Central, UERN. e-

mail: jotaroberto@uol.com.br 
3
Discente do curso de Letras com habilitação em língua inglesa e suas respectivas literaturas, Campus Central, UERN. e-mail: 

gabrielamirtes@hotmail.com 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1585



 

O cartaz da propaganda eleitoral tem sido amplamente utilizado como recurso de 

mediação por causa do seu baixo custo, e possibilidade de ser distribuído em larga escala. 

Antigamente esses eram afixados em lugares públicos, e disponibilizados uns próximos aos outros, 

resultando em poluição visual. No entanto, nesses últimos anos eles passaram a ser distribuídos nas 

residências, ou mesmo em “cavaletes” ao longo das principais ruas e avenidas da cidade. Cada 

candidato é apresentado nos cartazes como a melhor opção para o eleitor, criando uma imagem de 

seriedade, a fim de que o eleitor seja convencido da sua competência. 

A fim de construir essa realidade imagem de seriedade e competência, os cartazes 

eleitorais recorrem a recursos multimodais variados, além de um texto breve, geralmente o slogan 

da campanha, inserem uma foto, apelando à identificação. Isso acontece porque, conforme destacam 

Kress e Van Leeuwen (2006), os gêneros visuais fazem inter-relação entre participantes visuais e 

verbais. Esses recursos imagísticos são aspectos semióticos que garantem coerência semântico-

pragmática, a partir da integração de meios semióticos visuais variados, usados a fim de reunir 

elementos heterogêneos em um todo coerente em um texto. 

Na disputa por eleitores, os cartazes eleitorais buscam manipular os “consumidores dos 

produtos” que são comercializados, recorrendo às práticas hegemônicas (GRAMSCI, 1988; 1995), 

induzindo ao consenso; e ideológicas (THOMPSON, 1995), favorecendo a sustentação do poder por 

meio do discurso publicitário (MAGALHÃES, 2005) eleitoral. Diante dessa realidade, propomos, 

analisarmos cartazes da propaganda política, tendo em vista que essa é uma prática recorrente nas 

campanhas, e que certamente serão utilizados no pleito de 2014. 

Para analisar as imagens desse gênero adotaremos o modelo da Gramática Visual de 

Kress e Van Leeuwen (2006), inspirada na Linguística de Halliday (1985). De acordo com essa 

teoria, o meio semiótico visual pode funcionar como um sistema autônomo de comunicação e de 

significados ao permitir a análise de imagens e categorização de seus padrões visuais sintáticos. A 

metafunção representacional possibilita a identificação de processos conceituais que se realizam 

através de recursos narrativos. A metafunção interativa apresenta os seguintes elementos: contato, 

distância social, perspectiva e modalidade. A metafunção composicional seconcretiza através do 

valor de informação.  

Para a análise crítica dos textos, partiremos da abordagem de Faiclough (2001; 2003). 

Esse modelo está fundamentado nas condições habituais da vida social do signo ideológico 

(BAKHTIN, 2002). Para Fairclough (1989), o discurso é constituído socialmente, como prática 

social, através de uma relação interna e dialética. Para essa proposta, a ideologia se localiza no 

signo, que somente pode existir mediante sua materialização, criado no processo de interação social 

(MARX e ENGELS, 2002). Nas palavras de Bakhtin (2002, p. 47), “a classe dominante tende a 

conferir ao signo ideológico um caráter intangível e acima das diferenças de classe, a fim de abafar 

ou ocultar a luta de índices sociais de valor”. 

Para a desconstrução desse processo de naturalização, é preciso analisar as hegemonias 

(GRAMSCI, 1988; 1995) que podem ser produzidas, reproduzidas, contestadas e transformadas no 

discurso. A ideologia, definida por Thompson (1995) como o sentido a serviço do poder, que é 

fundamental para a análise da prática social (RESENDE e RAMALHO, 2009; RESENDE, 2009; 

RAMALHO e RESENDE; 2011). Para a análise dos textos, recorremos à Linguística Sistêmico-

Funcional, conforme proposta por Halliday (1985) e Halliday e Mathiessen (2004). Para esses 

autores, o texto tem aspecto multifuncional na língua, na medida em que possibilita dizer o que foi 

experienciado (metafunção ideacional), ao outro (metafunção interpessoal) em um todo coerente 

(metafunção textual).  

Mas esse tipo de análise não pode ficar restrito à academia, por isso, devolveremos uma 

experiência crítica com alunos e alunas de línguas (inglês e português) na sala de aula. 

Consideramos necessário o empoderamento dos alunos de línguas das escolas públicas a fim de se 

posicionarem criticamente diante da propaganda eleitoral. O letramento midiático crítico tem 

adquirido cada vez mais adeptos nas escolas do mundo inteiro (FLORES-KOULISH, 2005). Os 

professores de línguas, conforme atestam Schawtz e Brown (2005), estão trabalhando a fim de 

inserir essa abordagem no currículo escolar. Esse tipo de letramento, de acordo com Grygorian e 
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King (2008, p. 1), favorece discussões a respeito de como a mídia “conceitualiza raça, classe e 

gênero e como essa promove determinados valores sociais (...) e analisa como os estudantes 

acessam, analisam e avaliam os textos em termos de suas ramificações socioeconômicas, 

ideológicas e políticas”.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Essa é uma pesquisa qualitativa, que não busca fazer grandes generalizações, dentro do 

paradigma da Linguística Aplicada, que se justifica pela sua relevância social (MOITA LOPES, 

1996). A análise aqui empreendida levará em consideração o discurso enquanto parte da prática 

social (FAIRCLOUGH, 2003). Para tanto, atentaremos para as categorias da Gramática do Design 

Visual (GDV), conforme propostas por Kress e van Leeuwen (2006), baseadas em Halliday (1994) 

e na Análise de Discurso Crítica (ADC) proposta por Fairclough (2003). No que diz respeito à 

GDV, as categorias a serem consideradas nas quatro imagens buscam identificar significados 

representacionais (estrutura narrativa – ação transacional, ação não-trasacional, ração transacional, 

reação não-transacional, processo mental, processo verbal), interativos (contato, distância social, 

perspectivas, modalidade) e composicionais (valor de informação, saliência, estruturação).  

Enquanto que na ADC, as categorias consideradas para a análise serão gênero (ação), discurso 

(representação) e estilo (identidade). 

Essa análise será socializada na sala de aula de português e inglês em uma escola 

pública de Ensino Fundamental em Mossoró (RN). A opção pela escola pública se justifica pela 

necessidade de empoderamento dos alunos que frequentam esse contexto escolar. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

 

A seguir, analisaremos quatro cartazes de propaganda eleitoral, dois de candidatos 

brasileiros e dois de candidatos norte-americanos.   

 

(1) Cartazes de propaganda eleitoral brasileiro 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartaz 1 (C1) - candidato do PSDB Aécio Neves Cartaz 2 (C2) – candidato 

do PSDB José Serra 
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As duas imagens do gênero cartaz de propaganda eleitoral expostas acima são de 

candidatos à presidência pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). As duas imagens 

procuram ressaltar a figura do candidato os posicionando no centro da composição e os 

apresentando em maior proporção em relação aos demais elementos característicos do gênero 

cartaz, como: número, nome do candidato, slogan, etc.. Os cartazes eleitorais recorrem cada vez 

mais às práticas de marketing apresentando o candidato como produto a ser consumido trabalhando 

na formação da sua imagem (SCOTTO, 2004). Sabendo que muitos eleitores são guiados pela 

emoção ao invés da razão, os criadores tanto do C1 quanto do C2 procuraram apresentar um 

candidato num estilo carismático, simpático e confiável, a fim de que o eleitorado possa se sentir 

confortável e familiarizado com a imagem do candidato, e ao mesmo tempo passar a confiar nele. 

Com relação aos significados representacionais da imagem, identificamos no C1 um 

processo reacional não-transacional visto que acreditamos que o candidato está reagindo a algo 

através de seu olhar para algum ponto não identificado. Já no C2 o candidato apresenta-se num 

processo conceitual em razão de estar sendo exibido de forma estática. No que tange os significados 

interativos dos cartazes, em C1 o participante não se dirige para o observador deixando evidente 

que um contato não é realizado entre eles. No C2, o participante demanda do observador uma 

relação dirigindo seu olhar para o mesmo. 

Uma das estratégias utilizadas nesse gênero é procurar transparecer uma ideia de 

intimidade entre o político e o eleitor. Para isso, um plano de intimidade é identificado em ambos os 

cartazes onde os participantes são apresentados num plano fechado evidenciando suas feições e 

emoções. A mesma coisa ocorre na escolha do ângulo em que os candidatos são expostos. Ao serem 

apresentados frontalmente os participantes sugerem um envolvimento entre ele e o observador. Os 

candidatos objetivam envolver os eleitores em seus ideais políticos.  

No C1 o valor da informação é dado/novo. No lado esquerdo se encontra o elemento já 

conhecido pelo observador, o nome do candidato: Aécio. Já no lado direito está a informação nova, 

o slogan da campanha: #MUDABRASIL. E funcionando como elemento mediador está a figura do 

candidato posicionado ao centro. Como slogan de campanha no C1 temos a frase “Muda Brasil”. 

Um discurso muito presente em cartazes eleitorais é o de mudança. O candidato se apresenta como 

possibilidade de mudança para o país. Em relação ao C2, o candidato já se apresenta como 

presidente do Brasil, assumindo-se nessa posição institucional. O C1 foi produzido com uma 

hashtag, recurso amplamente usado nas redes sociais, especialmente no twitter. A proposta do 

partido é difundir o ideal de mudança no imaginário dos eleitores. 

No entanto, historicamente esse o partido ao qual esses candidatos estão vinculados 

representam um discurso liberal, fundamentado nos ideais neocapitalistas (FAIRCLOUGH, 2003). 

As grandes corporações midiáticas costumam apoiar esses candidatos nos processos eleitorais. Essa 

é uma estratégia ideológica, que se propõe a manter interesses, através de uma suposta mudança, 

que dificilmente contemplará as demandas sociais (THOMPSON, 1985). O estilo simpático dos 

candidatos nos cartazes, especialmente no C1 objetiva identificar o candidato como um rapaz 

sorridente, disposto a mudar o país.  

Mas é preciso ter cautela quando se trata do discurso da mudança, pois essa nem sempre 

representa um avanço nas conquistas sociais. Existe um discurso hegemônico neste país, que está 

alicerçado no consenso (GRAMSCI, 1988; 1995). Os cartazes eleitorais, no contexto de uma 

sociedade midiática, reproduz o discurso da corrupção, e tenta associá-la a partidos específicos. A 

mudança que o país precisa vai além da alternância de poder, como é defendido nos cartazes, exige 

uma reforma política significativa, que controle ou mesmo evite o financiamento privado por 

grandes corporações nas campanhas eleitorais, que as transformaram em investimentos econômicos.  

 

 

(2) Cartazes de propaganda eleitoral norte-americano 
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Os dois cartazes apresentados anteriormente são de candidatos à presidência dos 

Estados Unidos pelo partido republicano John Mccain e Mitt Romney nos pleitos de 2008 e 2012 

respectivamente. Os dois cartazes possuem características comuns a esse gênero propagado nos 

EUA: slogan de campanha, saliência na figura do candidato, etc., excetuando o número de 

campanha usado no Brasil, porém não utilizado no país norte-americano. Outra característica 

comum nas duas imagens é o emprego da bandeira americana como estratégia a chamar atenção dos 

eleitores visto que o povo americano é conhecido pelo seu patriotismo e nacionalismo.  

Quanto à maneira em que os candidatos se apresentam nas duas imagens, no C3 o 

participante se encontra em um processo reacional não-transacional uma vez que o candidato reage 

através do olhar a algo não identificado na imagem. Já no C4 o participante não desempenha 

nenhuma ação, isto é, apresenta-se de forma imóvel. Em nenhuma das duas imagens os candidatos 

dirigem seus olhares aos observadores desejando com isso serem observados pelos leitores através 

de um contato de oferta. As imagens também compartilham da mesma distância social, 

apresentando os participantes num nível alto de intimidade, num plano fechado.  

Quanto ao ângulo, no C3 o candidato exibe-se de perfil num ângulo oblíquo marcando 

dessa forma um desligamento entre o mundo do observador e o seu mundo (KRESS; van 

LEEUWEN, 2006). Já no C4 o participante se apresenta num ângulo frontal. 

No que se refere aos significados composicionais do C3 e C4, percebemos uma 

ausência de linhas divisórias no texto. Quanto ao posicionamento dos elementos das imagens de 

acordo com seu valor, no C3 identificamos um posicionamento Dado/Novo. A bandeira funciona 

como elemento dado, pois é um objeto já conhecido pelos norte-americanos. O elemento novo é a 

figura do candidato. Esses dois elementos trabalham juntos da maneira que o candidato se interage 

com os ideais na nação norte-americana, representados pela bandeira. 

No C4 a figura do candidato representa o elemento de maior valor visto que ela se 

posiciona no centro da composição imagética em maior proporção com relação aos demais 

elementos. Como slogan de campanha do C3 os criadores usaram: “Integrity: we can trust” 

(Integridade: nós podemos confiar). É como se eles estivessem substituindo o nome do próprio 

candidato pelo termo “Integridade”. Através dessa estratégia, a propaganda deseja remeter a 

imagem do candidato à postura de pessoa correta, honrosa, ou seja, perfeita para desempenhar o 

papel de líder da nação. 

O slogan da campanha trabalha juntamente com a postura do candidato. Para ser um 

homem íntegro é necessário ter compromisso com o povo e por isso, um estilo de seriedade é 

adquirido pelo candidato ao se apresentar numa postura séria. Os republicanos são identificados na 

política americana pela bandeira moralista, geralmente associada a grupos religiosos. O discurso da 

integridade é retomado nesse sentido para descaracterizar o candidato oponente: Barack Obama, do 

Cartaz 3 (C3) – Candidato 

republicano John Mccain 

Cartaz 4 (C4) – Candidato 

republicano MittRomney 
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Partido Democrata. Os republicanos objetivavam, com o slogan, afirmar a insegurança pela qual o 

país passaria, caso escolhesse o democrata. 

O gênero cartaz eleitoral dos republicanos tende ao uso da bandeira do país, não 

somente para afirmar o nacionalismo, mas também o poder que supostamente os Estados Unidos 

teriam sobre as demais nações. Durante a presidência de George Bush, esse país invadiu vários 

países do oriente médio, recorrendo inclusive a provas infundadas, a fim de garantir a hegemonia 

econômica, sobretudo petroleira daquele país. Por isso no C4, o candidato republicano conclama o 

povo: “Fight for America” (Lute pela América). Uma metáfora de guerra, em uma modalidade 

deôntica. Romney remete a um estilo presidencial próprio dos republicanos, que se envolve em 

“guerra justas”, objetivando os interesses neocapitalistas da nação. 

Na aula de língua portuguesa, assim como na aula de língua inglesa, aplicamos o 

mesmo questionário antes e depois da apresentação em sala de aula. Pudemos notar com isso que 

em diversos momentos, após exposição teórica, os alunos foram capazes de se reposicionarem 

diante daqueles textos. Eles foram capazes de utilizar alguns termos da GDV em algumas respostas, 

ao mesmo tempo em procuraram enxergar além do que estava meramente exposto exteriormente no 

cartaz, isto é, as reais intenções do cartaz de propaganda. Acreditamos que nossos objetivos foram 

alcançados e que contribuímos positivamente para um letramento crítico desses alunos, favorecendo 

um posicionamento empoderador diante de cartazes político. 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Com relação aos elementos visuais, observamos que os criadores dos cartazes eleitores 

procuram ressaltar o participante da imagem e transparecer uma ideia de confiabilidade, seriedade e 

até honestidade, trabalhando assim em cima dos desejos e emoções do eleitor (SCOTTO, 2004). 

Isso não significa apenas retocar a imagem do candidato no photoshop, mas como também através 

das mais diversas estratégias de marketing tais como plano e ângulo em que o candidato é 

apresentado, além de sua postura, feições e do discurso pregado através como forma de slogan. O 

uso de outros elementos na imagem também são utilizados, como bandeiras nacionais, hastags, etc.  

Observamos um empenho muito grande na construção desses tipos de textos. Não é por 

acaso que políticos ‘investem’ cada vez mais na contratação de profissionais do marketing político, 

como assim preferem ser chamados. Um dos discursos recorrentes é o discurso de mudança, 

considerando que por meio de uma postura de homem sorridente o candidato procura se apresentar 

como salvação do país. Mas como vimos, precisamos ser crítico no que se refere a esse tipo de 

discurso, visto que a mudança não está agregada apenas a um partido, mas sim a uma reforma 

política significativa. Outro discurso presente é o de Integridade, de modo que o candidato é 

apresentado como melhor escolha, melhor produto oferecido, em detrimento ao seu oponente. 

Consoante ao que defendem Fairclough e Fairclough (2012), o discurso político se 

fundamenta em determinadas ordens, com vistas à manutenção ideológica. Ciente disso, 

pretendemos, com esta pesquisa, possibilitar uma formação crítica, dentro de uma perspectiva 

educacional que conscientize, com vistas à mudança social (FAIRCLOUGH, 2001). Através dessa 

conscientização crítica, partilhamos, com Freire (2011, p. 139), o anseio por uma educação que seja 

capaz de colaborar na indispensável organização reflexiva do pensamento do estudante, que 

“pusesse à disposição meios com os quais fosse capaz de superar a captação mágica e ingênua de 

sua realidade, por uma dominantemente crítica”.  

Com essa pesquisa, esperamos ter contribuído para o letramento midiático crítico de 

jovens da escola pública, que se tornam vítimas, em potencial, de uma violência simbólica 

(BOURDIEU, 1998). 
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MARCAS DA ENUNCIAÇÃO NO DISCURSO MIDIÁTICO 

Mikele Santos da Silva
1
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Verônica Palmira Salme de Aragão
2
 

 

RESUMO:  

Objetiva-se investigar a manipulação do discurso midiático pelo sujeito que enuncia, em 

notícias da mídia impressa, no Jornal de Fato e com isso analisar a credibilidade da 

presidente Dilma Rousseff. As notícias foram escolhidas por apresentar o discurso da 

presidente de forma direta ou indireta pelo jornalista, e pelo destaque do assunto em 

vários veículos de comunicação. O corpus constitui-se de verbos selecionados da 

notícia do dia 24 de abril de 2014, com a manchete “Dilma pede novo arranjo de 

governança global da internet”. Acredita-se que, mediante a análise dos verbos seja 

possível caracterizar o ethé de credibilidade da presidente Dilma Rousseff. Dentre os 

resultados, verificou-se a predominânia da informatividade na notícia, mas também da 

persuasão, para que o sancionamento dessa lei traga beneficios para o país. Com isso, 

verificou-se o ethé de credibilidade, com os ethos de “sério” e de “competência”, 

conforme categorização de Charaudeau (2011). 

 

PALAVRAS-CHAVE: ethos - enunciado - enunciação - credibilidade 

 

 Embora o papel do jornal seja informar o seu leitor sobre os principais fatos 

ocorridos em um período próximo ao real, constata-se, muitas vezes, a omissão de 

informações importantes, bem como a manipulação dela. Nesse sentido, a presente 

pesquisa visa contribuir para a análise de textos de jornais sobre a presidente Dilma 

Rousseff com o objetivo de verificar marcas de manipulação ou informação na 

transmissão das notícias. 

 Para isso, é necessário considerar o sujeito enunciador do discurso, e analisar a 

construção da credibilidade da presidente nas marcas do discurso. O enfoque escolhido 

para esse exame será os verbos do enunciado e da enunciação que, dependendo do 

sujeito que enuncie, irão exercer diferentes funções: informar, persuadir, emocionar etc, 

a partir das quais é possível reconhecer a imagem, ou seja, o ethos de Rousseff. 

  O corpus constitui-se, portanto, de verbos retirados da notícia “Dilma pede 

novo arranjo de governança global da internet”, do dia 24 de abril de 2014, do Jornal de 

Fato, impresso, veiculado no Rio Grande do Norte. Primeiramente, os verbos foram 

classificados quanto à natureza de enunciado (remetem a um conteúdo do enunciado)  e 
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de enunciação (correspondem a um comentário do enunciado). Para a análise da 

credibilidade, optou-se por categorias, tendo em vista os objetivos comunicativos mais 

frequentes, como o factivo (fazer fazer ou fazer dizer), o informativo (fazer saber), o 

persuasivo (fazer crer) e o sedutor (saber fazer).  

 Na Fundamentação Teórica, será apresentada a teoria que neorteia a pesquisa: 

Teoria Semiolinguística do Discurso, e as principais categorias de análise, com base em 

Benveniste (1989) que distingue enunciado de enunciação, e Charaudeau (1996) que 

aponta algumas finalidades do discurso de uma maneira geral. 

 

1. Fundamentação Teórica 

 

A linguagem tem como objetivo fundamental a comunicação, o que exige uma 

diversidade de conceitos para dar conta de uma noção tão ampla, como os de texto, 

discurso e enunciação. Seria um tanto curioso escrever um texto e não refletir sobre seu 

discurso persuasivo, e a linguagem que corresponde ao perfil das pessoas que tenham 

acesso (ao ler ou escutar) para causar ação e influência no público alvo.  

Para o exame do ethos da presidente Dilma Rousseff no „Jornal de Fato‟, 

abordou-se a construção da sua credibilidade seja no discurso indireto da jornalista, 

quando apresenta as ações da presidente, ou no próprio discurso direto em que se 

verifica o seu posicionamento. Aragão (2013, p. 86) afirma que a credibilidade depende 

do ponto de vista de seus interlocutores sobre o discurso construído. Com a leitura das 

matérias, verificou-se a importância das marcas de enunciação e da modalização dos 

verbos, como agregadores de valores sociais, os quais remetem a categorias, como de 

“seriedade” e da “competência”.  

 

Alguns teóricos acreditavam que a propagação da língua servia ao homem 

apenas para nomear objetos conhecidos, no entanto o homem dispõe dela para 

manifestar sua liberdade expressiva. A linguagem apresenta cinco dimensões universais, 

cf. Bechara (2004, p.29):  

criatividade sendo uma forma de cultura que se manifesta como atividade 

livre e criadora; a materialidade segue duas vertentes: uma, em relação ao 

falante que produz signos fonéticos articulados; a outra, em relação ao 

ouvinte e sua capacidade de interpretar esses fonemas; a semanticidade na 

linguagem é tudo que significa; alteridade é a relação de uma pessoa com as 

outras, sua natureza político-social; a historicidade por sua vez apresenta a 

forma da língua, tradição de uma comunidade histórica 

. 
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Sendo assim, a língua é criada a partir do discurso; une formas e sentidos, organizando-

se em sistemas. O discurso é a estruturação dos usos em função das condições de 

produção linguageiras. 

A análise do discurso deve abranger todos os atos de linguagem e também os 

dialógicos e os textos escritos. A situação de Comunicação define os atos de linguagem, 

e são de dois tipos básicos: a situação de interlocução, cujos parceiros estão fisicamente 

em presença um do outro e ligados por um contato de troca imediata; a outra 

fundamenta-se na situação de monolocução,  a qual os parceiros, quer estejam ou não 

presentes, estão ligados por um contrato de troca deixado em segundo plano, cf. 

(CHARAUDEAU, 2005, p.24). 

Já, a análise do texto e do discurso não são simétricas, pois o discurso vai além 

da língua e do texto, sendo uma continuidade deles e não somente um complemento. O 

discurso é composto por textos que apresentam intertextualidade, havendo textos dentro 

de um texto, mesmo que incompleto. É necessário que o destinatário possua um 

determinado repertório para decodificá-lo. A intertextualidade é a forma que o autor 

dispõe de inserir em sua obra um trecho de outro autor, exigindo do leitor conhecimento 

prévio da obra citada. O discurso segue um contexto, segundo critérios de coerência, e o 

texto os de coesão.  

Charaudeau (idem), em sua Teoria Semiolinguística, propõe a análise do texto e 

do discurso, que resulta na semiotização do mundo, isto é, na produção dos sentidos. 

Para isso, é necessária a compreensão dos três níveis de abrangência (o situacional, o 

comunicacional e o de discurso). A abordagem do discurso apresenta uma problemática 

geral que visa relacionar os fatos da linguagem e outros fenômenos psicológicos e 

sociais, de ação e a influência.   

O termo Semiolinguística apresenta a raiz semio-, que corresponde à parte 

imaterial do texto, com os diferentes sentidos; já a palavra linguística diz respeito à 

matéria formal do texto. O fenômeno de semiotização do mundo realiza-se através de 

dois processos: o de transformação e de transação, com o objetivo de identificar os 

diferentes sentidos de texto e de discurso, baseados nos âmbitos linguísticos e 

discursivos.  

O processo de transformação contém quatro tipos de operações que 

compreendem a identificação, a qualificação, a ação e a causação. A identificação 

conceitua e nomeia os seres para que possam ser falados; a qualificação especifica e 

qualifica sua maneira de ser; a ação corresponde aos processos dos seres que agem e 
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sofrem, em razão de ser. A causação, qualidades que acontecem em razão de certos 

motivos.  

O processo de transação apresenta quatro princípios alteridade, pertinência, 

influência e regulação. A alteridade fundamenta o aspecto contratual de todo ato da 

comunicação, com os seus respectivos sujeitos.  Para que haja comunicação, é preciso 

que os sujeitos tenham saberes que possam ser compartilhados e que o outro seja capaz 

de compreendê-lo; a pertinência consiste que os parceiros possam reconhecer seus 

universos de referência, compartilhando os atos de linguagem que sejam apropriados ao 

seu contexto e à sua finalidade; a influência tem como objetivo alcançar o outro, seja 

informando, motivando ou instigando a interagir ou concordar com algo ou alguém que 

está falando; a regulação está ligada ao princípio de influência, pois toda influência 

pode corresponder a uma contra influência.  

O processo de semiotização é um “postulado de intencionalidade”, que se 

fundamenta no ato de linguagem. Esses atos precisam de parceiros para que haja a 

comunicação, por meio dos princípios de influência e regulação. Apresentam um espaço 

externo de restrições que deve ter as condições mínimas para acontecer o ato da 

linguagem. A análise desse duplo processo que contêm suas operações e princípios 

compreende uma solidariedade hierarquizada, já que o processo de transformação, não 

se faz livremente, pois existe o controle do processo de transação constituindo a 

semiotização do mundo e sendo útil para construção de um “contrato de comunicação”.  

A parir dos espaços e sujeitos, com sua intencionalidade, há um modelo de 

estruturação do contrato comunicacional, em três níveis: o nível do situacional que 

dispõe de um espaço externo de restrições, finalidade, domínio relativo ao objeto de 

troca e o dispositivo que equivale às circunstâncias materiais de troca (ambiente); o 

nível do comunicacional que reflete a maneira de falar (escrever), os dados situacionais, 

o sujeito falante e seus papéis linguageiros, sua justificativa, identidade e o dispositivo; 

e o nível do discurso que caracteriza um lugar de intervalo do sujeito falante com 

condições de legitimidade (princípio de alteridade), credibilidade (princípio de 

pertinência) e a captação (princípios de influência e de regulação).  

Nesse sentido, o exame do presente artigo visa à classificação dos verbos no 

reconhecimento do saber fazer, que é constituído por quatro principais objetivos  

comunicativos, de acordo com Charaudeau (1996): o factivo (fazer fazer ou fazer 

dizer), que deseja manipular o outro para agir sendo favorável ao falante; o informativo 

(fazer saber), que indica a transmissão de saberes: fatos, experiências, conhecimentos, 
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estados intencionais; o persuasivo (fazer crer ou fazer saber), que tenciona o controle 

do outro pelo viés da racionalidade; e o sedutor (saber fazer), que corresponde ao 

controle do outro pelo viés de agradar. 

Para a classificação dos enunciados em contrapartida à enunciação, será 

considerada a fundamentação teórica de Benveniste (1989, p.84), segundo o qual a 

enunciação é explicita ou implicitamente, uma alocução. Ela postula um alocutário 

(marcado na fala do sujeito). Já o enunciado caracteriza o conteúdo da fala. Nas 

palavras do autor, “enunciação é o ato de produzir um enunciado, e não o texto do 

enunciado”. 

Verifica-se na perspectiva teórica de abordagem que há muito mais dito em um 

discurso, que nas próprias palavras transmitidas. Não é mera coincidência, mas uma 

escolha consciente as estratégias de influência. 

 

2. Análise 

 

A notícia, retirada do Jornal de Fato, no dia 24 de abril de 2014, intitulada 

“Dilma pede novo arranjo de governança global da internet”, foi escolhida por 

apresentar um discurso de forma direta ou indireta pelo jornalista, e pelo destaque do 

assunto em vários veículos de comunicação.  

Os sete fragmentos da notícia permitem a análise de treze verbos para, assim, 

verificar os ethés de credidilidade e o ethos predominante. 

 

2.1) Fragmento I: 

 

A presidente Dilma defendeu
1
 nesta quarta-feira, [...] 

 

O verbo defendeu remete a um discurso relatado na notícia pelos jornalistas, 

portanto a voz identificada é a dos jornalistas, por meio de sua enunciação. Trata-se de 

um comentátio da fala da presidente, portanto verificam-se dois sujeitos enunciadores: 

1) a presidente Dilma Rousseff; e  2) a jornalista.  

O sujeito enunciador (jornalista) relata a fala da presidente com um verbo que 

pressupõe: 1) o enunicado (defender o que ?): uma informação (ideia de um novo 

arranjo institucional para governança global da internet) da notícia;  2) a enunciação 

(defesa):  uma ação da presidente.  
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A informação sobre a proposta da presidente de um novo arranjo institucional 

para a governança global na internet revela um discurso informativo, conforme 

Charaudeau (1996), uma vez que caracteriza um “fazer saber”. Já a enunciação que 

marca a ação da presidente de defesa revela uma postura persuasiva, portanto baseada 

em um “fazer crer”.  

 

Quadro1: 

Sujeito Enunciado Classificação 

Jornalistas Enunciado Informativo 

Dilma Roussef Enunciação Persuasivo 

 

2.2)  Fragmento II: 

 

                  A presidente fez a ressalva
 
que a gestão operacional da rede deve continuar 

sendo liderada pela comunidade técnica. 

 

A locução fez a ressalva transmite a ideia de “chamar a atenção”, portanto a 

jornalista uma apreciação sua sobre o discurso da presidente, o que caracteriza a 

natureza da enunciação, que comenta a fala da presidente. O sujeito enunciador 

(jornalista), portanto, relata a fala da presidente com um verbo que pressupõe: 1) o 

enunciado (“fez a ressalva de algo”): uma informação (a gestão operacional da rede 

deve continuar sendo liderada pela comunidade técnica) da notícia; e 2) a enunciação 

(“observação/ressalva ”):  uma ação da presidente. 

Os jornalistas apresentam uma informação destacada pela presidente, portanto 

trata-se de um discurso informativo, uma vez que caracteriza um “fazer saber”. Já a 

enunciação que marca a ação da presidente de “destacar” revela uma postura 

persuasiva, portanto baseada em um “fazer crer”.  

 

Quadro 2: 

Sujeito Enunciado Classificação 

Jornalistas Enunciado Informativo 

Dilma Roussef Enunciação persuasivo 
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2.3)  Fragmento III: 

 

Cabe cada país ter instrumentos para impor penalidades aos cidadãos neste caso. 

 

O verbo cabe parece reproduzir a fala direta da presidente, como que no ato da 

enunciação, como o objetivo de levar o seu interlocutor a uma fazer saber, o que 

caracteriza o discurso informativo A presidente exige ação dos países. Assim, a voz 

que toma posicionamento é a da presidente, por meio de uma citação indireta pela 

jornalista. 

O sujeito enunciador (jornalistas) relata a fala da presidente com um verbo que 

pressupõe: 1) a enunciação (cabe a quem ?): uma ação do interlocutor (defesa do fazer 

fazer). Trata-se, portanto, de um objetivo factivo; 2) o enunciado (cabe o que ?): uma 

informação (ter instrumentos para impor penalidades aos cidadãos neste caso) da 

notícia; e  

Quadro 3 

Sujeito Enunciado Classificação 

Jornalistas Enunciado Informativo 

Dilma Roussef Enunciação Factivo 

 

2.4)  Fragmento IV: 

 

           Em seu discurso, Dilma disse que é necessário criar
 
mecanismos para permitir

 

uma maior participação de países [...]” 

 

O verbo disse apresenta um discurso da presidente Dilma Rousseff, porém 

relatado pela jornalista. Com isso, verifica-se dois momentos distintos: 1) enunciado: o 

momento da fala da presidente; 2) enunciação: a retomada da fala da presidente pela 

jornalista. Portanto, o sujeito enunciador (jornalista) relata a fala da presidente com um 

verbo que pressupõe: 1) enunciado (disse algo): uma informação (que é necessário 

criar mecanismos) da notícia; 2) enunciação (disse): uma informação sobre a fala da 

presidente. 
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Quadro 4 

Sujeito Enunciado Classificação 

Jornalista enunciado Informativo 

Dilma Roussef enunciado Informativo 

 

2.5)  Fragmento V: 

            

          Não basta os fóruns serem abertos do ponto de vista formal. É preciso acabar com 

as barreiras visíveis e invisíves que impedem a participação de todos os países. 

 

O fragmento encontra-se em uma citação direta da presidente. Nesse caso, 

parece haver uma coincidência entre enunciado e enunciação, pois, embora se trata de 

dois sujeitos distinos, o enunciado pertence à presidente Dilma Rousseff. Entretanto, é 

possível separar o conteúdo do enunciado (a necessidade de algo), e o conteúdo da 

enunciação (defesa∕exigência da presidente). No primeiro caso (enunciação), nota-se o 

objetivo de  informar (fazer saber), enquanto no segundo, o de persuadir (fazer crer). 

Quadro 5 

Sujeito Enunciado Classificação 

Jornalistas Enunciado Informativo 

Dilma Roussef Enunciação Persuasivo 

 

2.6)  Fragmento VI: 

          

         Nesse esforço, Dilma defendeu que os países concordem com os principios 

básicos. Qualquer tipo de coleta de dados deve ter concordância de ambas as partes ou 

amparo legal. 

 

O sujeito enunciador (jornalistas) relata a fala da presidente com um verbo que 

pressupõe: 1) o enunciado (defendeu o que?): uma informação, portanto um fazer saber 

(que os países concordem com os princípios básicos) da notícia; 2) a enunciação 

(defesa): uma ação da presidente de defender, o que caracteriza o objetivo persuasivo, 

de fazer crer.  
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Quadro 6 

Sujeito Enunciado Classificação 

Jornalistas Enunciado Informativo 

Dilma Roussef Enunciação Factivo 

 

2.7)  Fragmento VII: 

 

         Dilma disse que uma resolução da ONU sobre privacidade foi um passo 

importante nos debates globais sobre o assunto, mas ressaltou que ainda é preciso 

avançar. 

 

O discurso relatado dos jornalistas baseia-se no verbo dicendi disse, que remete 

ao enunciado em que informa (fazer saber) sobre o relato da presidente sobre uma 

resolução da ONU. O mesmo verbo aponta para um momento da enunciação, em que a 

presidente profere uma informação. 

 Com o verbo ressalvou ocorre o mesmo. Os jornalistas informam, por meio do 

enunciado um conteúdo, e por meio da enunicação, o detaque que a presidente dá ao 

conteúdo. Essa dupla natureza do verbo voltam-se para um mesmo objetivo: informar. 

 

Quadro 7 

Sujeito Verbo Enunciado 
Objetivo 

comunicativo 

Jornalista Disse 
Enunciado 

Enunciação 
Informativo 

Dilma Roussef Ressaltou  Enunciação Informativo 

 

3. Resultados e discurssões 

 A notícia, intitulada “Dilma pede novo arranjo de governança global da 

internet”, escrita por dois jornalistas, apresenta o discurso da presidente Dilma Rousseff 

sobre o “governança global da internet” de maneiro objetiva, e, de acordo com os dados 

obtidos, informativa. Esse conteúdo informativo caracteriza-se pela presença nos 

enunciados relatados pelos jornalistas, seja de maneira direta ou indireta. 
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 Quanto ao discurso da presidente Dilma Roussef, é apreendido, principalmente, 

nas marcas enunciativas, ou seja, nas enunciações (momento do proferimento da 

informação) diferentes objetivos comunicativos. O predominante é o persuasivo, com 

três ocorrências. Em segundo lugar, empatam o informativo e o factivo, com duas 

ocorrências cada. 

Vale destacar que no dia 23 de abril de 2014, a Câmara dos Deputados aprovou 

o Marco Civil, um projeto de lei que reúne os direitos, deveres e garantias das empresas 

e usuários de internet no Brasil. Com isso, pode-se afirmar que a notícia é informativa, 

e os ethé da presidente Dilma Rousseff é construído com base na credibilidade, com um 

discurso que equilibra as diferentes funções da linguagem, esquivando-se apenas ao 

objetivo emotivo, o qual é normalmente atribuído ao discurso feminino. 
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O MITO DO AMOR NO CONTO “O BELO ADORMECIDO” 

 

Orientadora: Maria Aparecida da Costa1 

Orientando: Vinícius Henrique Silva2 

RESUMO 

O trabalho desenvolvido é pertencente ao projeto PIBIC/CNPQ “A recorrência do mito 

do amor na literatura portuguesa: um estudo do conto de Lídia Jorge” sob orientação da 

professora Dra. Maria Aparecida da Costa, orientadora do projeto de pesquisa no qual 

estou incluído como bolsista. No nosso plano de estudo temos como proposta a análise 

do conto “O Belo Adormecido” da escritora portuguesa Lídia Jorge, publicado no livro 

O Belo Adormecido (2004), buscando entender a forma como se configura o mito do amor 

Eros no conto citado. Para a concretização de nossas propostas utilizamos de referenciais 

teóricos sobre o mito do amor Eros, tendo como exemplos: Platão (2011), Ovídio (2006) 

Stendhal (2007), Barthes (2007), entre outros. Para definição do gênero conto temos 

pressupostos teóricos de Passos (2001), Gotlib (2006), Cortázar (1974), entre outros. 

Sobre a Literatura Portuguesa contemporânea buscamos suporte teórico em Costa (2014), 

Petrov (2009) abordando as principais características que compõem as obras de Lídia 

Jorge e, Miguel Real (2001) destacando os aspectos presentes na literatura contemporânea 

portuguesa. 

 

Palavras-Chave: Lídia Jorge. Conto Português Contemporâneo. Amor Eros. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sendo presente na história da humanidade desde o início dos tempos, é inevitável 

que o controverso tema do amor não faça parte da escrita até os dias atuais. Seguindo a 

linha do projeto A recorrência do mito do amor na literatura portuguesa: um estudo 

do conto de Lídia Jorge, a finalidade de nossa pesquisa é mostrar a recorrência do mito 

do Amor Eros no conto “O Belo Adormecido”, justificando a presença constante do tema 

do amor na literatura contemporânea, destrinchando o caminho em que as relações 

amorosas retratadas na escrita geralmente percorrem, apresentando particularidades 

associadas à morte e a tragédia, agentes cristalizadores do amor. 

O conto “O Belo Adormecido” traz à tona questões de ordem existencial e social 

quando trata de uma suposta relação entre um rapaz de quatorze anos com uma mulher 

de quarenta anos. Dada a diferença de idades, o amor carnal entre os dois é um tabu e 

                                                           
1 Professora de Literatura ((Luso-Brasileira do Departamento de Letras Vernáculas) Portuguesa do 

CAMEAM/UERN, orientadora do projeto.  
2 Aluno cursante do 3º ano do ensino médio de nível técnico integrado na área de informática no IFRN – 

Pau dos Ferros/RN 
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suscita paradigmas da sociedade onde pessoas devem relacionar-se com pessoas de sua 

mesma faixa-etária, embora o conto sugira uma relação desse mesmo rapaz de quatorze 

anos com homens bem mais velhos do que o adolescente. 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONTO 

 

O conto é um gênero literário que sintetiza uma realidade abrangente, conseguindo 

focar um universo e reproduzi-lo em um efeito único e distinto. Na obra Breves 

considerações sobre o conto moderno (2001) de Cleusa Rios Passos, podemos destacar 

que: 

Em se tratando de conto, devemos aceitar as restrições de um estudo 

sobre traços que o delineiam, tendo em vista a impossibilidade de abarcá-

lo integralmente, se atentarmos para sua configuração nebulosa e sem 

contornos físicos [...]” (PASSOS, 2001, p.67).  

 

Em sua essência, o conto tem como objetivo transformar um acontecimento do 

cotidiano em algo grandioso, revelando um universo novo e surpreendente, que antes não 

poderia ser enxergado. Ainda, conforme Passos: 

 

O determinante do tempo e do espaço propicia a necessidade de 

transformar de imediato um episódio comum em algo que o ultrapasse, 

obrigando-nos a trabalhar com um tipo especial de síntese, com tom e, 

em especial, com a ruptura de limites a fim de obter – reiteramos – 

aspectos surpreendentemente significativos da “condição humana” ou da 

“ordem social, histórica e cultural” (PASSOS, 2001, p.71).  

 

Mesmo sendo uma síntese de uma vasta realidade, não podemos considerar que o 

conto concentre a totalidade em um único ponto, mas que funciona como “ampliador” 

de foco. Na contemporaneidade, o gênero textual está começando a abranger traços 

psicológicos, existencialistas e experimentalistas. No geral, sua principal característica 

é a curta extensão narrativa, além de apresentar espaço relativamente limitado, como 

pontua Nádia Gotlib (2006). A diferença entre o conto e os outros gêneros pode ser 

entendida pelo viés metafórico de Júlio Cortázar, em que “no boxe o romance ganha 

sempre por pontos, enquanto que o conto deve ganhar por knock-out” (CORTÁZAR, 

1947, p. 152), enfatizando a brevidade temporal e espacial que tornam o conto 

totalizante. 

 

LÍDIA JORGE E O CONTO PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO 

 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1606



 

 

Lídia Jorge, nascida em Portugal em 1946, é uma escritora possui um grande 

número de obras publicadas, tendo escrito diversos contos, poemas, romances e peças 

teatrais. Entre as obras de Lídia Jorge podemos citar: Contos: A instrumentalina (1992), 

Marido e outros Contos (1997) e O belo adormecido (2004); Romances: O dia dos 

prodígios (1980), O Jardim sem limites (1995) e A Noite das mulheres cantoras (2011). 

Os contos de Lídia Jorge refletem o cotidiano, permitindo, além de um debate 

social, a descoberta de questões de ordem existencial. Podemos perceber isso no livro O 

Belo Adormecido, que faz alusão à particularidade e à complicação de alguns dilemas 

existenciais que circundam a humanidade, além de tratar de forma surpreendente sobre 

as relações amorosas. Lídia Jorge faz parte, Segundo David Leite, dos escritores 

experientes “que projetam em sua escrita uma nova percepção da realidade de seu país 

com o pioneirismo de uma nova solução literária” (LEITE, DAVID, Apud COSTA, 2010, 

p. 14). 

Jorge consegue abordar o social, sem perder o foco na ficção, sendo uma 

testemunha do tempo em que vive, transformando o mundo ao seu redor em palavras. A 

escritora ainda aborda em suas obras temas referentes ao amor, à Revolução de 25 de 

Abril, além das guerras coloniais. Conforme aponta Petar Petrov “[...] as narrativas [de 

Lídia Jorge] propõem diferentes valores, na maioria das vezes paradoxais, provocatórios 

ou problemáticos, desafiando horizontes de expectativa, desestabilizando o estabelecido” 

(2009, p.295). As obras da escritora não trazem um final convencional, mas sim, um final 

surpreendente e inquietante ao leitor. Ainda conforme Petar Petrov:  

 

Em geral, a materialidade dos contos de Jorge define-se em conexão com 

as peculiaridades do gênero, particularizando-se pela unidade de ação, a 

limitação espacial e a brevidade temporal. De fato, na sua maioria, os 

textos curtos contêm só um conflito, um só drama, com a concentração 

de eventos e pormenores diegéticos (2009, p.292). 

 

O trecho resume que Lídia Jorge segue os padrões do gênero conto, apresentando 

o tempo e espaço limitado, além de, geralmente, apresentar narrativas nas quais há apenas 

um conflito, centralizando os fatos e eventos. Podemos perceber essas características em 

“O Belo Adormecido”. 

 

O MITO DO AMOR EROS NO CONTO “O BELO ADORMECIDO” 

 

Segundo Platão em O Banquete o Deus Eros é “um meio termo entre mortal e 

imortal”; e ao amor Eros “cabe interpretar e transmitir aos deuses o que vem dos homens, 
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e aos homens o que vem dos deuses [...] Seu lugar é entre os dois, e por isso preenche o 

vazio que há entre uns e outros” (2011, p.57). Desse modo, podemos entender que a 

necessidade do homem em sua busca incansável por novas experiências ajude-o na 

travessia ou compreensão sobre a tão buscada plenitude do amor. O mito do amor, apesar 

do tempo, nunca perdeu sua essência e faz parte da história humana, sendo assim, acaba 

sendo refletido na literatura contemporânea. 

No conto “O belo adormecido”, o foco central é na solidão da protagonista, Berta 

Helena, que sendo a representação do arquétipo da mulher solteira contemporânea em 

uma sociedade na qual as mulheres conquistam sua independência e liberdade, enfatiza a 

busca pelo isolamento para atingir seus objetivos profissionais. Isso justifica o porquê da 

atriz procurar refúgio em um lugar deserto para alcançar seus objetivos de ordem 

profissional, além de evitar envolvimento sentimental e amoroso com outras pessoas. 

 

Além disso, ao longo de vinte e cinco anos de entrega total ao teatro, 

acaso o meu maior treino não havia consistido precisamente em 

transformar pessoas em coisas invisíveis, ou quando muito em sombras 

vagas, que deveriam permanecer imóveis até o momento em que eu 

mesma me decidia despertá-las? Agir como se não estivessem lá, fazendo 

porque sucumbissem quando eu quisesse e só acordassem quando eu 

desejasse? [...] Ao longo do tempo havia-me treinado para essa refrega, 

de propósito para esse combate, tinha eu forrado de ardósia os lugares 

mais vulneráveis do meu coração (JORGE, 2004, p.22) 

 

Sucede-se que ela havia sido escolhida para desempenhar teatralmente o papel de 

Orlando. Para isso, era necessário que a mesma estivesse em boas condições físicas a fim 

de fazer passos de dança e voar no palco. Exigências, como a própria Berta diz, “que nada 

tinham de anormal” (JORGE, 2004, p.15). Neste momento ela decide procurar um lugar 

para dar início a um intenso programa de exercícios físicos para entrar em boa forma 

corporal. Sua meta era de conseguir um espaço tranquilo onde pudesse aprender seu 

roteiro e desconectar-se totalmente do mundo ao seu redor, renascendo para a encarnação 

de um novo personagem. 

Ela estava no camarim quando depositaram em seu colo um molho de propaganda. 

Na capa de uma delas havia a reprodução de uma “casinha térrea, totalmente isolada, com 

uma palmeira ao lado que inclinava-lhe por cima, em forma de vírgula” (JORGE, 2004, 

p.16), que lhe chamou a atenção. Então, ela obteve informações de que o local estava 

deserto e que havia um guarda para vigiar a zona. Foi avisada que a zona era tão baixa 

que, para aquela data, não havia nenhuma outra reserva feita. Isso significava que a 
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mesma tinha a promessa de isolamento completo, um amparo total. Em pouco tempo, a 

atriz já estava sendo conduzida para a Falésia Roca. 

Ao chegar à praia, Berta Helena descobre que o bangaló o qual fora destinada não 

era uma “casa isolada com uma palmeira em forma de vírgula a cair-lhe por cima” e, sim, 

“uma porta e uma janela contíguas em meio à um renque de dez portas e dez janelas 

unidas” (JORGE, 2004, p.17). Eram apenas sucessivas casinhas indivisíveis. No segundo 

dia, ela percebe que não está mais sozinha. Depois de uma noite de sono, ela abre a janela 

e vê quatro veículos estacionados. O sonho de isolamento terapêutico havia terminado. 

Pelo menos dez homens haveriam ali naquele momento e, entre homens de diversas 

nacionalidades, havia um jovem rapaz. Então, a partir deste momento um suposto amor 

envolve ambos, dando início ao conflito que marca o relato do conto. 

A estória contada em primeira pessoa, é retratada em um flashback nebuloso pela 

concepção da personagem central, desenvolvendo-se enquanto a mesma está em um salão 

de um hotel chamado Ritz, olhando para um sujeito que “nem sequer lhe conhecia o nome 

ou ouvira seu apelido” (JORGE, 2004, p.12) com quem havia tido proximidade forçada 

durante quinze dias em que foram obrigados a partilhar os mesmos espaços. Ao mesmo 

tempo em que Berta Helena recria mentalmente as memórias confrontantes sobre eventos 

passados há seis meses atrás, questiona sobre o verdadeiro motivo de ter sido chamada 

por aquele homem misterioso que dormia no sofá. 

 

Pois o que iria o homem corpulento querer saber através da minha 

pessoa? O que iria perguntar? Teria uma proposta para me fazer? Ou pelo 

contrário, queria ele revelar um segredo, proceder uma explicação, ou 

contar simplesmente algum episódio relacionado com o acontecimento 

na praia? (JORGE, 2004, p.13). 

 

Alternando entre memórias do passado na praia e o presente no salão do hotel 

destinada à entrevista (essas mudanças de tempo ficam evidenciadas pela alteração da 

própria estrutura textual), Berta, “uma mulher de amores e de ódios, penas e de raivas, 

sentimentos extremos, cinzas e brasas misturadas [...]” (JORGE, 2004, p.20), retrata seu 

choque pelo inesperado contato com a colônia de homens na praia. Revoltada, 

inicialmente, pela quebra da promessa de isolamento total, ela tenta se afastar da presença 

de ambos, mas, como qualquer pessoa, a atriz não consegue fugir do que está diante de 

seus olhos, “Olhava, não como uma espiã, mas como alguém que não pode deixar de 

reparar no que se passa à sua frente” (JORGE, 2004, p.25). “O processo de crispação 

contra as presenças abstractas que havia acalentado, durante o dia anterior, de súbito 
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começava a desfazer-se, a aversão a desenrolar o seu fio, a alma a ficar sentada. (JORGE, 

2004, p.24). 

Contrariando a si mesma e ao seu “pacto imaginário de silêncio” com o grupo, ela 

chega ao ponto de tornar-se paranoica, registrando cada detalhe inerente às ações de seus 

vizinhos temporários, desestruturando todo o seu plano de trabalho. Além disso, podemos 

perceber desde o princípio da narrativa que Berta Helena era ávida por atenção, intrínseca 

à sua profissão de atriz. Sentindo-se rejeitada e invisível perante a colônia de homens, ela 

tenta disfarçar o desconforto dizendo-se não estar desinteressada na presença de ambos. 

A artista acredita no controle da situação até o momento em que percebe que está sendo 

observada por um rapaz e, este de certo modo, causa-lhe um desconforto.  

De forma sutil e quase que inconsciente, acaba usando a presença do adolescente 

como artifício para sustentar e nutrir seu próprio ego, considerando que durante muitas 

passagens do conto a artista encara-o como “um espectador insolente à espera duma 

oportunidade indefinida” (JORGE, 2004, p. 50). Enquanto isso ocorre, também 

conjecturamos, com base no relato da narradora-protagonista, que seu suposto futuro 

amante, Francisco, procurava sair de sua vida vazia e monótona e acabou encontrando na 

atriz a chance de preencher seu vazio, fortalecendo a ideia de Júlia Kristeva de que o amor 

é “essencialmente o desejo do que falta” (KRISTEVA, Apud. COSTA, 2014, p. 39). 

Constatamos que durante vários momentos em que a atriz tenta reconstruir resquícios e 

detalhes de Francisco, seus anseios, questionamentos e regozijos acabam por moldar 

todos os acontecimentos envolvendo-o e envolvendo a própria. Em conformidade com o 

escritor Roland Barthes: “o amante recorre à reserva (ao tesouro) das figuras, segundo as 

necessidades, as injunções ou os prazeres de seu imaginário” (BARTHES, Apud. 

COSTA, 2014, p.130), por isso, ficamos limitados às informações que Berta Helena 

relata, mesmo sabendo que ela não possui toda a veracidade dos eventos ocorridos, dando 

espaço para inúmeras interpretações. 

 

Quanto às visitas do miúdo, elas poderiam ter vários sentidos. Um deles, 

o mais plausível, talvez fosse o desejo de distração que o rapaz sentisse, 

vendo na minha pessoa uma espécie de conforto que lhe faltasse. [...] 

Alguém que precisava de um convívio diferente daquele que lhe 

proporcionava o grupo de homens cultos e sofisticados que deveriam o 

aborrecer, com a sua música e os seus livros. Ou talvez houvesse apenas, 

entre os homens da colónia, algumas regras de lentidão e monotonia, e o 

rapaz quisesse infringi-las, introduzindo agitação, jogo, rapidez, e eu 

fosse uma peça na sua construção de Legos  (JORGE, 2004, p. 39). 
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O trecho reforça a ideia de que o moço “buscava” algo que o tirasse de seu 

cotidiano comum. O “Amor” seria justamente o que faltava para dar emoção à vida de 

Francisco e, Berta Helena seria a mediadora encontrada para a realização de seus desejos. 

Como pontua o escritor Stendhal, a “paixão do amor é o primeiro passo, é a extravagância 

da mudança que acontece na cabeça de um homem” (STENDHAL, Apud. COSTA, 2014, 

p. 36). O conto do princípio ao fim é permeado pelo desejo crescente entre os dois 

personagens, um verdadeiro jogo de cabo de guerra no qual Francisco incansavelmente 

tentava seduzir Berta, ao mesmo tempo em que a mesma lutava, resistindo contra as raízes 

de um amor que que progredia rapidamente. “Eu sabia que a lassidão haveria de me 

invadir, que ela haveria de chegar sem pedir licença para entrar, mas era preciso combatê-

la” (JORGE, 2004, p.44). De um simples espectador, o adolescente passava a ocupar cada 

vez mais o espaço vazio da vida da atriz. 

 

Confesso que fiquei quieta e muda à espera. Direi a verdade – Esperei 

que o efabulador batesse à porta, quando viesse a noite. Esperei por não 

esperar, sem o conseguir e sem deixar de o desejar. Ele não apareceu. [...] 

E eu pensava entre alívio e decepção – Amanhã, amanhã, ponto final. Já 

está... (JORGE, p.66) 

 

Observamos no conto o crescimento gradativo de Francisco que, à cada visita ao 

bangaló de Berta Helena, tenta agir de maneira mais ousada e impertinente. “Na sua figura 

sobressaltada, existia ao mesmo tempo o receio da criança temerosa e o impulso de 

refrega que há no homem” (JORGE, 2004, p.54). No penúltimo encontro, o garoto 

apresenta indícios de embriaguez e um aspecto mais envelhecido. Podemos perceber isso 

quando Berta diz “Eu não sabia o que dizer, face a mudança do meu visitante, [...] mas 

entre o rapaz da noite anterior e o rapaz daquele momento pareciam ter decorrido dez 

anos” (JORGE, 2004, p.58). Todas essas mudanças são intensificadas pelo uso de um 

vocabulário explícito, “Mas sabem que gosto de vulvas e de mamas. Isso sabem...” 

(JORGE, 2004, p.59), reafirmando as mudanças de ordem psicológica (refletida no físico) 

que o amor causa no sujeito amoroso, nas quais o álcool influencia na criação de uma 

alter-persona fria e menos tímida, necessária para quem, supostamente, pretende 

dissociar-se de si mesmo com o intuito de seduzir outras pessoas. O fragmento anterior 

também acaba por levantar suspeitas em relação à sexualidade da colónia de homens, 

provavelmente, configurando-se como homossexual, tendo em vista que, não sabemos se 

o adolescente realmente possui parentesco ou apenas ligação afetiva com o grupo na qual 
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está inserido naquela situação, mas que, tenta ratificar sua orientação heterossexual em 

oposição à “colónia de pessoas felizes, vivendo em liberdade” (JORGE, 2004, p.25). 

Caminhamos para um acontecimento obscuro, no qual o pressuposto amante de 

Berta Helena morre em um acidente trágico ou suicídio, porém, a mesma não deixa claro 

as circunstâncias da morte do rapaz. Em primeiro momento ela acredita que ele fugiu 

mas, alguns instantes depois, confirma que Francisco estava morto. Neste ponto podemos 

admitir que tal evento envolvendo o rapaz poderia estar ligado à uma tentativa de fuga da 

presença daqueles homens com quem convivia naquele veraneio e, ainda à decepção e 

desilusão sofrida com a recusa de sua hipotética amada em abrir a porta. “Mas, não podia 

ceder. Estava decidido. Bastava que viesse e não entrasse, para guardar para o futuro a 

memória daquele passo decisivo. [...] Preferia que soubesse que algumas portas não se 

lhe franqueariam no futuro.” (JORGE, 2004, p. 67). Somos levados, então, a questionar 

se houve ou não houve realmente uma relação carnal entre Berta Helena e Francisco. O 

garoto buscava na atriz o prazer que apenas o sexo podia proporcionar. No decorrer do 

conto, nos deparamos com protagonista e seu amante em confronto com as chamas do 

amor Eros, no qual a proximidade física de ambos aumentava constantemente. 

 

 

Não saía da porta. Despia o anorak, sacudia o anorak, deixava-o 

escorregar para o chão. Eu olhava para ele e percebia que poderia 

desencadear uma situação o qualquer que eu não controlava, mas nem 

sabia se deveria ou não controlar. Achava que que os factos entre si 

encadeavam com sua lógica própria, que não os deveria desviar, que 

apenas deveria estar vigilante para agir em conformidade quando a 

peripécia acontecesse. [...] Pressente-se quando o desenlace vem a 

caminho, antes de se conhecer a fala que o tece (JORGE, p.48). 

 

Em decorrência de suas memórias, Berta Helena deixa os resquícios que 

comprovam o envolvimento sexual com Francisco. “Talvez eu deva confessar que tinha 

curiosidade em saber como iria terminar aquele encontro com um rapaz conduzido por 

três copos de álcool” (JORGE, 2004, p.62). Berta confessa sua entrega definitiva aos 

desejos que lhe consumavam, sobre o pretexto de estar sobre o efeito de ervas medicinais. 

 

[...] era a passiflora cruzada com a valeriana, que haviam criado dentro 

de mim uma amarra que me atava as mãos com mais eficácia do que 

uma corda. Plantas calmantes que eu tomava no fim do dia e me 

tornavam pacífica como taças. Ou um outro rosto, de um amor 

desconhecido. E então? (JORGE, 2004, p.62).  
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Depois de ter se envolvido sexualmente com Francisco, ela esquiva-se 

definitivamente da presença do adolescente em seu bangaló. Percebemos que embora 

Berta Helena fosse considerada uma mulher “livre”, a mesma não consegue se libertar de 

suas convicções morais e preceitos sociais que, de alguma forma acabam impedindo-a de 

dar continuidade ao romance com o garoto.  

 

Era isso, o rapaz precisava de tempo para compreender. Face à tanta 

persistência, eu ainda pensei levantar-me e entabular uma fala com ele, 

falar-lhe de razões, causas, honras, direitos, palavras, direitos, palavras 

desse género, balizas feitas de granito e ferro que arrastamos dentro da 

gente, e de que somos as primeiras vítimas se acaso de todo as perdemos 

(JORGE, 2004, p.67).  

 

Tentando esquecer Francisco, Berta, completamente perdida, recorre novamente 

ao uso de drogas terapêuticas para dopar-se. 

 

Pára, Berta Helena, pára... Ao alcance da minha mão havia vários 

frascos de pílulas. Papoila vermelha cruzada com passiflora, e valeriana 

cruzada com hipericão das lezírias, produziriam uma boa mistura. Pára, 

Berta Helena... Onde estava um grande copo de água? Traguei de um 

só gole as quatro drageias. Sem dúvida que o sono ia ser reparador, iria 

ser um daqueles sonos mortais [...] (JORGE, 2004, p.70). 

 

Podemos notar no trecho, a maneira impulsiva e confusa como a personagem 

comporta-se depois de descontinuar as sucessivas visitas de Francisco, comportamento 

esse, típico de pessoas que terminaram recentemente um relacionamento amoroso, 

conforme já assinalava Stendhal quando afirmou que o amor, as vezes, pode se configurar 

como um sentimento patológico “[..] em que a pessoa que ama fica paralisada, indefesa 

e com os sentimentos confusos, agindo de forma não consciente e praticando toda sorte 

de loucuras” (STENDHAL, Apud COSTA, 2014, p.35). Além disso, ao longo da 

narrativa, Berta Helena descreve vários momentos em que ocorre a cristalização de seu 

amor por Francisco. Novamente, como pontua Stendhal, a cristalização pode ser 

entendida como “o trabalho do espírito que extrai de tudo o que se apresenta a descoberta 

de que o objeto amado possui novas perfeições” (STENDHAL, Apud. COSTA, 2014, 

p.1755), ou seja, através de detalhes físicos como a cor do cabelo, olhos e etc., ou através 

de traços psicológicos, são criadas imagens que servem como cristalizadoras do amor, 

visto que serão suscitadas pelo amante em momentos de ausência de seu objeto amado. 

 

Com o indicador direito, afastei-lhe o cabelo e pude ver-lhe por 

completo o rosto. As sobrancelhas iriam ser espessas. Por enquanto 

eram uma demarcação rala, pêlos desordenados por aqui e por ali, 
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subindo pelas têmporas [...] Os olhos fechados. Sim, era um rosto belo, 

era um belo rosto desarmado. [...] Eu encontrava-me curvada diante 

daquele rapaz, a ver apenas como nascera noutras faces a fonte dos 

meus perigos (JORGE, 2004, p.53). 

 

A morte do rapaz intensifica a cristalização e acaba por fortalecer o sentimento de 

Berta em relação ao mesmo, seguindo os pressupostos de Costa de que o amor, “por 

natureza, se sustenta na ausência, na perda ou na morte” (COSTA, 2014, p.12). A escritora 

Lídia Jorge deixa no conto a sensação de vazio, característica contraditória do discurso 

amoroso contemporâneo e que consequentemente acaba por ser expressada na literatura 

portuguesa. Percebemos que, assim como em outros contos da literatura portuguesa 

contemporânea, a presença da morte e da tragédia é ponto crucial que perpetua a paixão 

entre os personagens, transformando a realidade do amor passageiro, que apoia-se no 

caos, em uma ilusão infindável, fundamentada nas utópicas fantasias da perfeição e 

necessidade. Aprendemos com Berta Helena e seus anos de experiência no teatro: “O 

teatro ensina que uma parte substancial da vida é para perder” (JORGE, 2004, p.75) e 

assim, o amor encontra seu alicerce na dúvida e incerteza que regem o universo humano. 
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RESUMO 

Neste trabalho, analisaremos a presença do negro na literatura cânone brasileira sob a 

perspectiva de Oswald de Andrade. Para isso, deter-nos-emos em seus textos de crítica 

literária e política, a fim de destacar a maneira como o modernista concebe a questão 

étnica em um país que tem em sua composição diversas raízes étnicas. Como aporte 

teórico, usaremos sobretudo Stuart Hall (2003 e 2006) para tratar de identidade e 

ideologia. Acreditamos na importância desta reflexão, ainda introdutória, para melhor 

entender a questão racial no discurso sobre a literatura brasileira. 

Palavras-chave: Crítica Literária e Estudos Culturais; Modernismo Brasileiro; 

Identidade e Representação do Negro; Oswald de Andrade. 

 

INTRODUÇÃO 

A iniciativa de pesquisar os aspectos étnicos nos textos críticos de Oswald de 

Andrade não surgiu deliberadamente. Essa iniciativa vem sendo realizada no estudo de 

outros autores através do Grupo de Pesquisa de Literaturas de Língua Portuguesa – 

GPORT – da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, coordenado pelo Prof. Dr. 

Sebastião Marques Cardoso. Pretendemos, neste texto, identificar e explicitar as relações 

entre Brasil/África na fortuna crítica de Oswald de Andrade, sobretudo nos textos 

desenvolvidos pelo o autor que tratam de escritores afro-brasileiros ou ligados a essa 

temática.  

É importante salientar que esse estudo beneficiará primeiramente a compreensão 

do percurso intelectual de Oswald de Andrade visto por um viés pouco ou nada explorado. 

Em segundo lugar, imaginamos que esse estudo, ainda preliminar, poderá somar-se aos 

trabalhos de crítica sobre literaturas afro-brasileiras existentes ou mesmo em curso. E, por 

fim, pensamos que, sob essa perspectiva temática e teórica que adotamos, poderemos 

reler o legado do Modernismo literário brasileiro por um prisma menos paradigmático. 

Localmente, nossa investigação contribuirá para o incentivo à investigação literária, 

mesmo que ainda no nível de Iniciação Científica, no curso de Letras do campus de Pau 

dos Ferros, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN.  

Na historiografia da literatura brasileira, muito se tem falado sobre a afirmação de 

uma identidade nacional (ORTIZ, 1986). Essa identidade supostamente devia contemplar 

a complexidade cultural do País, vindoura do processo de miscigenação entre os povos, 
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amálgama dos colonizadores, dos nativos e dos negros africanos, trazidos como escravos 

pelos portugueses.  

Surpreendentemente, mesmo o Brasil sendo um País reconhecidamente 

miscigenado, há não muito tempo é que podemos presenciar reflexões que se detém no 

negro como protagonista na literatura brasileira (DUARTE, 2014). É certo que se trata de 

uma temática relativamente nova, que no decorrer do século XX tem-se ganhado 

relevância, na medida em que se nota na nossa literatura a ascensão de autores que se 

assumem negros e ganham visibilidade no cenário cultural.  

À luz do teórico Stuart Hall (2003 e 2006), vamos tencionar o estudo sobre 

identidade étnica no Brasil, notadamente a identidade negra. Desse modo, esperamos 

avançar na cartografia da crítica literária brasileira. Secundariamente, esse trabalho 

pretende ser, também, um apelo para que instituições como a Universidade propicie um 

espaço de manifestação contra segregação racial, propiciando reflexões em torno da etnia 

negra e de suas relações com o discurso da intelligentsia cultural do País.  

 

1. Retratação do negro na literatura brasileira segundo Oswald de Andrade 

 

“O português, ao chegar, fazia sonetos, e o negro, por seu turno, a fim de expressar 

suas alegrias ou suas mágoas, rufava nos urucungos” (Oswald de Andrade). 

 

Pretendemos, aqui, provocar uma discursão acerca do lugar do negro na nossa 

literatura, visando responder, sob a ótica de Oswald de Andrade, qual o lugar que coube 

aos negros africanos e brasileiros escravizados no período escravagista até o modernismo. 

Oswald de Andrade, na sua inquietude, teve relevante contribuição nessa discussão sobre 

identidade. Rebelou-se contra os movimentos literários monopolizados no poder dos 

brancos aristocratas e conservadores e defendeu o índio e o negro na sua obra crítica. O 

negro, talvez, tenha sido menos protagonista no cânone da literatura brasileira que o índio. 

Ainda que de maneira moldada às formas europeias, como aparece nos romance Iracema 

– a índia virgem – em O Guarani, de José de Alencar, teve seu espaço na tentativa de 

afirmação da identidade nacional. Para essa literatura nacionalista e romântica importava 

pouco o real. Para Oswald (1992, p. 32) “O negro é o elemento realista”, que se 

encontrava sob os açoites e senzalas, enquanto se criavam o Brasil. 

Segundo Oswald de Andrade, “houve na formação inicial do Brasil, três elementos 

diversos: o índio, o português e o Padre latino. O negro veio da África, pouco tempo 

depois” (1992, p. 29). O jesuíta é uma espécie de Dom Quixote em Os Lusíadas. O 

desbravador da América Latina com seu catecismo. A forma mais eficaz de colonização 

é através da ideologia. Uma vez os índios convertidos ao cristianismo, o território 

brasileiro estaria colonizado. Outros povos – os africanos – que desembarcassem neste 

território, se não fossem pelas condições em que chegaram, seriam também 

colonizadores. Como eles vieram nos porões de navios, resumidos a escravos, entraram 

na luta ideológica e cultural já em posição desvantajosa. Essa contribuição missionária, 

talvez, tenha sido o maior agravante da exclusão do negro da cultura e, logo, da literatura 

brasileira. 

Em outro momento, Oswald de Andrade (1974, p. 55) ataca a postura eugênica de 

Oliveira Viana, o adjetivado de “negroide ariano preconceituoso”. Imortal da Academia 

Brasileira de Letras, Viana foi um dos ideólogos da eugenia racial no Brasil, que era 

assumidamente contra a vinda de imigrantes para a o País, a fim de preservar algo de 

“original” em uma nacionalidade imaginada e “pura”. O autor da frase: “os 200 milhões 
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de hindus não valem o pequeno punhado de ingleses que os dominam” é duramente 

criticado por Oswald, que o acusa de traição para com sua raça, já que saído do povo, 

adotou o preconceito de classe rica e pretendeu “exaltar” o negro brasileiro, dizendo que 

ele tinha “alma branca”.  

Na nossa literatura e na nossa sociedade, o racismo se configura de forma sutil, 

silenciosa e eficaz – justamente pelas duas primeiras características. Ocorre, de maneira 

inconsciente por parte dos opressores e oprimidos, uma espécie de “embranquecimento” 

da população negra brasileira, motivada por uma ideia ilusória de que todas as qualidades 

louváveis, tanto estéticas quanto ideológicas pertencem aos brancos, em contrapartida, 

tudo que é negativo cabe aos negros.  

O Modernismo, mesmo sendo um movimento de contraposição às tradições 

excludentes de outrora, por vezes continuou reforçando o discurso racista. Nota-se 

mesmo em Macunaíma, que para um leitor desatento, se trata de uma obra preocupada 

em exaltar o mulato, o que ocorre é o inverso. O branqueamento do herói, em que “lavara 

a pretume” Andrade (1978, p. 34) é um forte exemplo de inferiorizarão do negro. Como 

diz Duarte (2011, p. 11): “O texto fala por si e dispensa maiores interpretações. Mas deixa 

visível o quanto a idéia de branqueamento implica em denegação do ser e do existir negro 

num país de racismo camuflado como o Brasil.” 

É corriqueiro vermos os tratamentos de estética que alguns negros se submetem 

para serem aceitos como “normais” perante a sociedade. Ora! O negro é censurado no 

Brasil desde quando desembarcou dos navios negreiros. O exemplo mais palpável dessa 

censura talvez seja o sincretismo das religiões de matrizes africanas com o catolicismo, 

como forma de ludibriar os órgãos oficiais de censura. 

Oswald (1974, p. 55) tece críticas diretas perante a posição preconceituosa do jurista 

Oliveira Viana: “Toda a obra de Oliveira Viana é sulcada dessa dulçorosa adulação ao 

branco, que tem efeito a desgraça dos países coloniais e retirado a confiança necessária 

ao mestiço nacional no caminho de suas necessárias libertações”. Viana prega a soberania 

do ariano em detrimento do mestiço pouco antes de uma das maiores carnificinas 

causadas da história moderna, que foi o ataque à população judia praticado pelo Nazismo 

durante a Segunda Guerra Mundial. 

Machado de Assis é um dos escritores mais significativos da literatura brasileira, 

sendo mulato, descende de escravos, poderíamos dizer que a literatura afro-brasileira 

estaria muito bem representada, não fosse a supressão de sua identidade de mulato devido 

às relações sociais. Segundo Hall (2006, p. 21 ), “A identidade muda de acordo como o 

sujeito é interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas pode ser 

ganhada ou perdida.” Machado de Assis se adaptou ao convívio social em que estava 

inserido e, desse modo, não aparece e nem se assume publicamente como negro. Para 

Oswald de Andrade (1992, P. 32), “Machado de Assis, branco de epiderme e cumulado 

de louvores pelos brancos, obteve equilíbrio, devido ao seu sangue negro”.  

 
[...] acusado por muitos de extirpar de suas narrativas o mundo do trabalho, em 

especial, o do trabalho escravo, bem como de ter se omitido em relação à luta 

pela emancipação dos negros. De origem humilde, mulato cujos avós paternos 

conheceram a senzala, o escritor teria ascendido ao panteão da glória 

acadêmica no mesmo ritmo em que se afastava de sua etnicidade de origem. 

[...] Por outro, seria correto afirmar que a condição afro-descendente está 

ausente de seus escritos? Por certo que não. Em sua ficção, Machado focaliza 

preponderantemente as elites, universo de onde provinha certamente o grosso 

de seu público leitor. Mas, além de não abrigar estereótipos racistas quanto à 

representação dos afro-brasileiros – prática, aliás, corriqueira em muitos 

escritores de seu tempo, inclusive abolicionistas como Aluísio Azevedo – em 
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nenhum momento constrói o elogio dos senhores, ao contrário (DUARTE, 

2011, p. 11-12). 

 

 

Percebemos aqui uma posição comum entre Oswald e Duarte sobre Machado de 

Assis, de que o escritor se ponderou diante de sua condição de mulato não assumindo sua 

identidade de forma tão explícita, mas também não se intimidou a fazer críticas ferinas à 

sociedade aristocrática, conservadora e branca. 

 

2. O negro na unidade nacional do Modernismo 

Segundo Hall (2003, p. 73-74), ao abordar a dicotomia entre tradição e 

modernidade, proveniente do Iluminismo, é possível destacar a partir daí as premissas 

determinantes dos conflitos étnicos da sociedade ocidental: a tradição versus 

modernidade. Como herança do Iluminismo, podemos analisar a tentativa do 

Modernismo (mesmo guardando distância e contextos mais específicos) de sintetizar uma 

unidade nacional de maneira determinista, tentativa essa que pode ser contestada, uma 

vez que é falha em determinados pontos.  

Inicialmente, precisamos fazer uma distinção entre tradição e modernidade:  
 
Trata-se das culturas distintas, homogêneas, auto-suficientes fortemente 

aglutinadas das chamadas sociedades tradicionais. Nessa definição 

antropológica, a tradição cultural satura comunidades inteiras, subordinando 

os indivíduos a formas de vida sancionadas comunalmente. Isto é contraposto 

à “cultura da modernidade” – aberta, racional, universalista e individualista. 

(Hall, 2003, p. 70). 

 

 

Quando esse binarismo é confrontado, o que se tem notado é que o colonizado 

sempre se torna refém do colonizador. Uma cultura tradicional, mesmo se mantendo 

distinta, é permeada/capturada pela cultura moderna. “A tradição funciona, em geral 

menos como doutrina do que como repertórios de significados” Hall (2003, p. 70). Dando 

origem a uma formação “Híbrida”. Historicamente falando, no Brasil houve a saturação 

da velha oligarquia (bem como de seus símbolos culturais) diante da necessidade de um 

ajuste ou atualização por novas elites. As novas vertentes do universalismo de que fala 

Hall são abraçadas pelos idealizados do Modernismo. Nesse sentido, entendemos que o 

negro, ainda que seja focado nessa nova arquitetura da nação, continua, a nosso ver, 

sequestrado no discurso. Ele aparece apenas como objeto, e não como sujeito.  

O grande problema do Modernismo foi o de empregar o termo “hibridismo” como 

significante de “composição racial mista” Hall (2003, p. 71). Essa ideia, a nosso ver, 

mascara a contínua desigualdade étnica no País, considerando ainda que o movimento se 

projetava de fora para dentro, tomando a tradição ainda de forma caricata. 

Consequentemente, o negro não teve protagonismo no Modernismo enquanto movimento 

de contestação cultural. A busca pela unidade nacional se torna nesta perspectiva uma 

estrutura desigual, em que culturas de minoria étnica (quando falamos nos espaços de 

comunicação) são condicionadas a abdicar mais uma vez para adaptarem-se às novas 

lideranças (brancas) nacionais. Ora, as vanguardas que influenciaram o Modernismo são 

europeias e burguesas, sendo portanto o Modernismo brasileiro um instrumento de força 

para impor e preservar a dominância dos valores alienígenas (eurocêntricos) à nação.   

Oswald percebe o tom burguês que entoa o movimento modernista e, com o passar 

dos tempos, se coloca à esquerda nas suas opiniões políticas e, porque não, literárias, já 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1618



que a literatura reflete situações da realidade, como ele bem diz no manifesto Poesia Pau-

Brasil em 1924: “A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes 

da Favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos.” (1995, p. 45). A partir de 1930, dois 

grupos remanescentes da Semana de Arte Moderna se formavam, com posições políticas 

bem delimitadas. Oswald defende o romance engajado de Jorge Amado e o compara a 

Castro Alves. 

 
Nada talvez ganhe no Brasil, de 30 para cá a importância de Jubiabá 

pela revelação de poesia social que esse monumento representa. Já disse 

em artigo que Jubiabá é um comício, o mais belo comício que o Brasil 

ouviu depois de Navio Negreiro de Castro Alves [...] Eu já disse ele é 

Castro Alves. (ANDRADE, 1991, p. 55 e 57). 

 

 

Castro Alves foi um dos representantes da poesia condoreira, que bradava a favor 

da abolição da escravidão no Brasil. Segundo Oswald (1974, p. 57) “Castro Alves teve 

um destino augural. Ele criou para o Brasil o vocábulo da Liberdade”. Jorge Amado, por 

sua vez, soube suceder, nesse campo poético, o “poeta da abolição”.  

Durante um discurso proferido em 1937, perante a Frente Negra Brasileira, Oswald 

diz:  
 
Negros, a vossa alma está sempre com o Zumbi dos Palmares. Sois fechados 

aos que de um lado vos afagam, mas de outro tripudiam sobre as clamorosas 

desgraças atuais da raça negra. Mas não sois impermeáveis ao estro crispado 

de Castro Alves. Que as Vozes d’África tragam para as vozes livres da América 

o tumulto de sua queixa secular. Que engrossem com o tom grave das suas 

amarguras, o vigor cada vez mais humano, dos requisitos da justiça social.” 

(ANDRADE. 1937, p. 56 e 57) 

 

 

Podemos perceber uma preocupação de Oswald em inserir o discurso do 

afrodescendente na cultura e na sociedade brasileira. Uma vez que, se posicionando dessa 

maneira, ele assume a identidade afro-brasileira mesmo sem ser negro. Diferentemente 

de outros escritores brancos, Oswald se lança em uma tentativa de somar sua voz às vozes 

negras, dando ao seu público a oportunidade de refletir sobre a questão étnica do País, 

que durante muito tempo e ainda hoje figura como uma discussão problemática e 

conflituosa. Basta notarmos como são representadas as personagens negras nas obras 

literárias. Na maioria das vezes, os negros estão na marginalidade, representando tudo 

que é negativo na sociedade. 

 
Quando se estudam as questões atinentes à presença do negro na literatura 

brasileira, vamos encontrar, na maior parte da produção de autores brancos, as 

personagens negras como verdadeiras caricaturas, isso porque não só esses 

autores se negam a abandonar sua brancura no ato da criação literária, por 

motivos de convicções ideológicas racistas, mas também porque, assim, 

acabam não tendo acesso à subjetividade negra. Estar no lugar do outro e falar 

como se fosse o outro ou ainda lhe traduzir o que vai por dentro exige o 

desprendimento daquilo que o somos. (CUTI, 2010, P.88) 

 

 

Ao assumir uma defesa do negro, mesmo sendo branco, Oswald assume sua afro-

descendência.  
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CONCLUSÃO 

Como constatamos, na literatura cânone brasileira, por algumas vezes a presença do negro 

pode ser observada. Entretanto, de forma caricata e que tende a reforçar ainda mais o 

estigma de marginal e a negatividade que paira sobre os afrodescendentes. E é nesse 

momento que a inquietude de Oswald de Andrade nos chama atenção, já que de maneira 

astuta, foi capaz de perceber a lacuna que é o negro na literatura e ainda os equívocos na 

forma de abordar essa questão quando se tentaram. O que nos resta é a reflexão iniciada 

por Oswald acerca da retratação da sociedade brasileira e de sua etnicidade. 
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RESUMO: o objetivo da presente pesquisa é analisar os contos “o Muro” e “o Noivo”, 

integrantes da obra Mistérios (1981) de Lygia Fagundes Telles, destacando o espaço 

como categoria expressiva na configuração do insólito, sobretudo aspectos do fantástico 

e do estranho. Na referida obra, o fantástico ocupa espaço central, recurso esse eivado 

pelo mistério e outros atributos que potencializam o insólito tais como o sonho, a 

fantasia e o delírio, traços que, na ficção lygiana, são inseparáveis da realidade. Nos 

contos, realidade e imaginação se confundem e se entrelaçam. A linha tênue que os 

separa permite a transposição das personagens para lugares alhures, possíveis somente 

na imaginação, no mito e na poesia. A difusa ação oscila entre um e outro espaço, o que 

provoca um sentimento de incerteza e a confusão da percepção das personagens - e 

também do leitor – em relação aos fatos narrados. Na ficção de Lygia Fagundes Telles, 

o fantástico se instala na confluência e/ou relação de realidades opostas, entre o possível 

e o impossível, o estranho e familiar, o ordinário e o extraordinário, perspectiva 

romanesca privilegiada na literatura contemporânea, tal como identifica Roas, Ceserani 

e Calvino, referências norteadoras nesse estudo. No que se refere ao espaço literário, 

importantes são os postulados teóricos de Lins, Dimas, Foucault e Bachelard.  

PALAVRAS-CHAVE: espaço; fantástico; Lygia Fagundes Telles. 

 

INTRODUÇÃO 

No âmbito literário, o estudo do espaço ficcional ainda não encontrou notória 

receptividade. São poucos os trabalhos de fôlego sobre tal categoria, fato que inviabiliza 

o reconhecimento da importância dessa categoria na arquitetura ficcional. Antonio 

Dimas, confirma a escassez de estudos com tal direcionamento, o que resulta, muitas 

vezes, na primazia de outras categorias da narrativa. (DIMAS, 1987). O autor ainda 

afirma que há uma tendência nos romancistas brasileiros em utilizar a espacialidade 

apenas como material “puramente descritivo”. De acordo com a percepção desse 

teórico, a relevância do espaço na narrativa vai muito além da pura descrição 

geográfica, pois a categoria apresenta várias funções dentro de um enredo, contribuindo, 

assim, para o delineamento de todo o enredo. Entre tais funções, está a sua relação com 

as personagens, uma vez que, através do espaço, é possível (re)conhecer uma 

personagem e muitas vezes até antecipar sua entrada no enredo.  

Osman Lins, um dos estudiosos do espaço na obra de Lima Barreto, afirma que 

o espaço, enquanto função, pode aparecer na ficção, ora como provocador da ação – 

relacionando-se com o imprevisto – ora como facilitador – vinculando-se, por vezes, ao 

adiamento, ou seja, “algo já esperado adensa-se na narrativa, à espera de que certos 

fatores, dentre os quais o cenário, tornem afinal possível o que se anuncia” (1976, p. 

101). 
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 Se o espaço é categoria decisiva para a construção do enredo e da ação da 

personagem, na literatura fantástica é apontado como aspecto decisivo na configuração 

do insólito. Na visão de Ceserani, é característica do conto fantástico,  

 
“a passagem da dimensão do cotidiano, do familiar e do costumeiro 

para a do inexplicável e do perturbador: passagem de limite, por 

exemplo, da dimensão da realidade para a do sonho, do pesadelo, ou 
da loucura. O personagem protagonista se encontra repentinamente 

como se estivesse dentro de duas dimensões diversas, com códigos 

diversos à sua disposição para orientar-se e compreender. (2006, p. 
73) 

 

Segundo o teórico, isso é permitido através do recurso da metáfora que permite a 

relação de mundos supostamente opostos, que, normalmente, visto pela ótica da razão, 

são distanciados. (CESERANI, 2006). Assim, é por meio da metáfora, operação verbal 

que figura como uma espécie de veiculação, é possível as inquietantes passagens de 

limites e de fronteiras, características fundamentais dos textos fantásticos.   

Sob a ótica bakhtiniana, “os índices do tempo transparecem no espaço, e o 

espaço reveste-se de sentido e é medido com o tempo. Esse cruzamento de séries e a 

fusão de sinais caracterizam o cronotopo artístico” (1988, p. 211). No dicionário on line 

de termos literários, de Carlos Ceia, o cronotopo denomina-se a “relação entre as 

categorias de espaço e tempo. Composto pelas palavras gregas cronos: tempo e topos: 

lugar, representa, assim, a indissociabilidade destes dois elementos tal como se 

manifesta nas representações literárias”. (FERNANDES, 2010). 

Seguindo tais direcionamentos teóricos, em nossa pesquisa, nos deteremos na 

observação dos traços do modo fantástico, nomenclatura utiliza por Ceserani, ou do 

gênero fantástico, termo comumente usado por Todorov. No entanto, devido ao rumo 

teórico escolhido por nós nesta investigação, decidimos, de agora em diante, usar o 

termo empregado modo, tal como concebe Ceserani. O fantástico, é, portanto, uma 

modalidade literária, cujo efeito se dá através da passagem de limites de fronteira, 

característica privilegiada na obra lygiana.  

Juntamente com Murilo Rubião e J. J. Veiga, Lygia se insere no quadro de 

autores das letras brasileiras reconhecidos por privilegiarem enredos em que o insólito 

aparece desdobrado em várias direções, de acordo com o estilo literário de cada um. A 

poética lygiana é inquietante, perturbadora e multifacetada, já que nela encontramos um 

misto de invenção e memória, pois ora o insólito se mescla com dados da realidade 

humana, como a loucura, a morte, os conflitos familiares, ora com fatos da vida real, o 

que se verifica de modo expressivo na coletânea de contos Invenção e Memória (2000), 

na qual fatos reais se misturam com ficção. O resultado em seu discurso romanesco é o 

entrelaçamento entre realidade e imaginação, fato que engrandece ainda mais sua arte.  

Neste trabalho, defendemos a hipótese que a ficção lygiana apresenta traços 

variados do fantástico, pois, em seus textos localizamos aspectos do fantástico 

consagrado pela tradição literária, focado na hesitação dos seres ficcionais, tal como 

concebe Todorov e também elementos do “novo fantástico”, “obtido com os mínimos 

meios, todo mental, psicológico (CALVINO, 2011, p. 279). Segundo esse estudioso, 

esse tipo de fantástico será dominante na segunda metade do século, inaugurado, 

inclusive, por Edgar Alan Poe. Aquele em que “o sobrenatural permanece invisível, é 

mais “sentido” do que “visto”, participando de uma dimensão interior, como estado de 

ânimo ou como conjectura”. (CALVINO, 2011, p. 13).  

Desse modo, o fantástico percebido nos contos “O Muro” e “O Noivo” se aloja 

na estrutura da narrativa através de atributos como o inquietação e estranheza, como 
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também da presença de tempos e espaços que se fundem tornando quase impossível 

determinar a aparência dos eventos: se é imaginação, verdade, mentira, sonho ou 

realidade, características que não raro, transformam o evento transgressor da realidade 

em algo banalizado, expressão utilizada por Garcia (2008). Assim, nas duas narrativas, 

através das ações e/ou pensamentos das personagens, eventos incomuns acontecem 

como a amnésia da personagem de “o Noivo” que em um dia aparentemente banal 

acorda com a notícia de seu próprio casamento do qual não se lembra de absolutamente 

nada. O desconforto gerado por esse fato estranho permanece do início ao fim da 

narrativa e funciona como pivô para a riqueza simbólica e imaginária, recursos 

incitadores do fantástico lygiano. O insólito, então, aparece tanto como hesitação – sob 

a ótica todoroviana, o sentimento experimentado pela personagem e pelo leitor, que não 

conseguem decifrar a natureza do fato, por isso, não conseguem optar entre acreditar 

nas regras que regem o mundo do real ou se acreditam no fato extraordinário – quanto 

banalizado através das ações das personagens que não demonstram nenhum 

estranhamento quanto ao evento do misterioso casamento, mas ao contrário, convivem 

normalmente com o fato e dão, portanto, credibilidade a ele. Dessa maneira, 

personagem e leitor, duas entidades fundamentais para o enredamento ficcional, não 

conseguem decifrar o que é mentira e o que é verdade, sonho ou realidade. Em “O 

Muro”, a inquietude é gerada pelas idas e vindas concretizadas através dos sonhos e 

devaneios do doente em um leito de hospital. É somente através do sonho que consegue 

regressar a um tempo bucólico em que o contato com a natureza e familiares funcionam 

como uma espécie de alívio de sua agonia. Em seus devaneios, o muro está sempre 

presente. Ele é o elemento que divide, no sonho, o espaço da vida e o espaço da morte, o 

qual está próximo de adentrar.  

 

MATERIAL E MÉTODO 

  

A pesquisa tem como objetivo fazer um estudo crítico-comparativo de dois 

contos de Lygia Fagundes Telles – “O Noivo” e “O Muro” – constituintes da obra 

Mistérios, coletânea composta de dezenove narrativas em que é possível observar o 

insólito desdobrado em suas várias nuanças, fator que a faz ser considerada pela crítica 

especializada como, dentre as várias obras da autora, a que melhor representa o modo 

fantástico. Pretende-se, assim, focalizar a importância e a influência do espaço na 

configuração do fantástico nas narrativas eleitas, observando a confluência de mundos 

que possibilita o entrelaçamento do possível e do impossível, particularidade que define 

o fantástico em Lygia. É importante destacar que nas outras tramas que compõem o 

universo da referida obra, é possível encontrar personagens que se envolvem com 

eventos que transgridem as leis da razão de forma inexplicável. No entanto, é nos contos 

selecionados que a natureza da incerteza paira sobre o discurso mimético, em tramas nas 

quais o real e o irreal, o estranho e o familiar, o possível e o impossível se encontram 

em um mesmo nível semântico, permitindo, assim, que seres fictícios peregrinem entre 

espaços simbólicos de mundos aparentemente distantes e opostos.   

Para tanto, privilegiando o estudo espaço-temporal dos contos, será tomado 

como base os conceitos de entre-lugar, fronteiras, passagens e a noção de utopias e 

heterotopias, apresentados segundo a concepção foucaultiana.  

A leitura pretendida prevê a análise de cada narrativa, considerando e 

apresentando o que cada uma diz, particularmente, sobre a temática eleita, para 

posteriormente desenvolver um estudo comparativo dos contos elencados destacando as 

proximidades que têm em relação à confluência de mundos e a consequente 

ultrapassagem de limites de fronteiras, desembocando, pois, no efeito fantástico.   
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Nas tramas, o tempo e o espaço, categorias inseparáveis, destoam daquilo que 

idealizamos como real a partir de parâmetros estabelecidos pela lógica e pela razão. A 

natureza insólita encontrada nas narrativas fantásticas desestabiliza o mundo conduzido 

por normas e regras as quais temos necessidade de seguir e acreditar.  

Na leitura dos textos, utilizamos o método de abordagem dedutiva, pois partimos 

de conceitos e concepções gerais sobre o espaço e sobre o insólito para, a partir de 

então, identificarmos como se configuram a problemática e tensa relação de mundos 

próximos e distantes ao mesmo tempo na ficção Lygiana.  

Em face de tal propósito, tomamos como referência teórica para esse estudo as 

ideias de Calvino, sobre a noção do fantástico cotidiano representado, dentro do 

universo da pesquisa, nos dois contos; as contribuições de Ceserani sobre os 

procedimentos narrativos e retóricos utilizados pelo modo fantástico, bem como o 

conceito de Roas sobre o fantástico contemporâneo. Quanto ao espaço, nos guiaram as 

concepções de Lins que aborda a influência que o espaço tem sobre as personagens e 

suas ações. Fundamentais foram, também, os postulados de Bacherlard que nos 

apresenta o termo topoanálise, isto é, a análise do espaço na obra literária. Para o autor 

a topoanálise seria, assim, o estudo psicológico sistemático dos locais de nossa vida 

íntima” (BACHELARD, 1989). Finalmente, o que diz Foucault (1984) sobre o conjunto 

de relações que definem os posicionamentos do espaço: as utopias e a heterotopias. 

Além de textos que compõem a fortuna crítica da escritora Lygia Fagundes Telles. 

A escolha do corpus em questão foi feita a partir da observação, nas referidas 

narrativas, da temática espaço-temporal, bem como do insólito, em especial o fantástico, 

que aparece como elemento transgressor da aparente realidade na qual estão inseridos o 

leitor e os seres de papel. O estranhamento dar-se-á a partir do enfrentamento de duas 

realidades contrárias, mas que se confundem a ponto de ser praticamente impossível 

fazer definições unívocas e categóricas. Assim, buscamos identificar nesses textos a 

ocorrência de signos e de procedimentos narrativos como a metáfora, a surpresa, o 

terror, o medo, os objetos mediadores, dentre outros instigadores da confluência de 

mundos, aspecto capital para o estabelecimento da nossa pesquisa.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Espaços insólitos na ficção de Lygia Fagundes Telles  

 

A jornada literária de Lygia Fagundes Telles é caracterizada pela perspectiva 

intimista, pelo movimento psicológico interior, pelo fluxo de consciência e a 

valorização da imaginação. Em seu discurso mimético, questões como a busca da 

identidade perdida, a dualidade do ser, a solidão, a loucura, bem como os espaços 

oníricos e mais sombrios da psique humana ganham vida na sua escritura através de 

seres fictícios envoltos em dramas existenciais que revelam uma realidade além das 

aparências. Assim, o leitor de sua obra se depara com espaços banais invadidos por 

fatos que rompem com a lógica daquilo que consideramos normal estabelecendo, pois, 

uma relação dialógica e tensa que nos faz repensar a nossa própria condição humana. 

É possível perceber na ficção lygiana o sobrenatural se misturar à ordem secular 

das coisas, diminuindo a distância entre o real e o surreal. Seu estilo é caracterizado 

pelo signo perene da incerteza, propiciando suposições e impossibilitando, então, a 

exatidão dos eventos. Suas personagens, na maioria solitárias, são tomadas por um 

sentimento de angustia e de mal estar perante o mundo real. Por isso, tentam fugir dessa 

realidade rompendo com ela e, assim, se adentram no interior do insólito em busca de 

alívio que somente encontram no revés da realidade. Desse modo, mundos 
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aparentemente opostos, dialogam e se misturam, demolindo, assim, as fronteiras que os 

separa.  

Nessa perspectiva, a autora, apresenta, engenhosamente, a problemática tensão 

entre o real e o irreal que se corporifica em instâncias como o passado e o presente, vida 

e morte, verdade e fantasia, sonho e realidade, luz e escuridão. Destarte, os espaços 

físicos se embaralham e se confundem com outros onde o mito, a metáfora e a poesia 

avultam. Seus seres fictícios são criados obedecendo os princípios da realidade 

construída sob os pilares da razão e da lógica. No entanto, são surpreendidos quando 

expostos a confluência de mundos e de tempos aparentemente desconexos, que quando 

se aproximam, inevitavelmente se entrechocam, criando, pois, efeitos que desembocam 

em sentimentos de inquietude, surpresa, suspense, dentre outros emblemáticos do 

insólito na literatura.  

Na poética lygiana, o leitor se depara com espaços e/ou objetos dispostos no 

decorrer do texto carregados de conceitos que oscilam entre o crível e o incrível.  Além 

do espaço, outras categorias coadunam, interferem e influenciam a atmosfera repleta de 

mistério e medo, dois elementos emblemáticos do texto fantástico, pois conforme Roas, 

“diretamente ligado a essa transgressão [que caracteriza o neofantástico], a essa ameaça, 

aparece outro efeito fundamental do fantástico: o medo”. (2014, p. 135). Reação que 

nos cabe diante de um fenômeno impossível, incompreensível aos olhos acostumados 

ao quadro de referências da realidade. Assim, de forma sutil, nada extravagante, Lygia 

insere em sua ficção, detalhes minuciosos, mínimos, que denotam sentidos além da 

simples aparência do real: gestos de mãos, de olhares, as cores, um relógio, um espelho, 

um acessório, uma roupa. Termos como “penumbra”, “embaçado”, “escuridão” 

“informe”, dentre outros, transformam-se em atributos sugestivos de um ambiente 

insólito ou, muitas vezes, imbrincados com as ações das personagens, sejam 

protagonistas ou secundárias, antecipam eventos que escapam da esfera do explicável.  

 Diante de tal conjuntura, podemos constatar que a relação entre o espaço e o 

fantástico na ficção de Telles se configura em um projeto arquitetônico em que a autora 

disponibiliza um contexto tendo como referência o real, um mundo o qual o leitor está 

habituado, para repentinamente inserir uma segunda realidade, um mundo transgressor 

que desestabiliza o sistema de crenças do leitor que são guiadas pelos postulados lógico 

e científico, e, por vezes, da personagem, a exemplo do conto “O Noivo”. 

 

O fantástico: conceitos gerais 

 

A narrativa fantástica é uma modalidade literária que há muito desperta o 

interesse e a curiosidade de vários estudiosos da tradição literária que buscam uma 

tentativa de definição cabível.  

A realidade que nos é apresentada nas obras fantásticas é aquela à qual 

concebemos dentro de um esquema com determinados referentes que nos possibilita 

estabelecer expectativas em relação ao real desestabilizado pelo desconhecido, não 

familiar, por isso, ameaçador. De tal modo, a fronteira ou o limite que separa dois 

estatutos – o possível e o impossível – o fantástico atua de modo a transgredir esse 

limite. “Uma transgressão que ao mesmo tempo provoca o estranhamento em relação à 

realidade, que deixa de ser familiar e se converte em algo incompreensível e, como tal, 

ameaçador”. (ROAS, 2014, p. 134-135). 

Segundo Roas, o fantástico se nutre do real, pois é preciso que o espaço fictício 

seja similar ao habitado pelo leitor, para que, subitamente, esse espaço familiar, seja 

“invadido” por um fenômeno inquietante que desestabilizará sua percepção do real. 
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Desse modo, “o sobrenatural será sempre uma ameaça para a realidade, cujas leis 

parecem imutáveis”. (ROAS, 2014, p. 25). 

Assim, de acordo com tal perspectiva, o leitor precisa estar diante de um espaço 

de sua vivência ordinária. Este, será invadido abruptamente por um acontecimento não 

familiar que irrompe em um cenário comum, desestabilizando, assim, aquela noção que 

temos sobre o real.  O fantástico, conforme Roas, é representado por esse confronto 

entre o possível e o impossível. 

Outro teórico notável nessa questão, Remo Ceserani (2006), nos mostra alguns 

procedimentos formais e sistemas temáticos que são elementos distintivos que 

caracterizam o modo fantástico. Dois deles nos parecem serem significativos e 

emblemáticos das narrativas eleitas. São a metáfora, procedimento retorico que permite, 

“com uma operação verbal, colocar em relação mundos semânticos que normalmente 

estão muito distantes que [...] podem permitir aquelas repentinas e inquietantes 

passagens de limites e de fronteira que são características fundamentais da narrativa 

fantástica”. (2006, p. 71). Este procedimento, como o próprio autor afirma, é de extrema 

relevância para a constituição do efeito fantástico em textos ficcionais, pois representa a 

passagem da fronteira do cotidiano ou familiar, para aquela do inexplicável e 

perturbador, ultrapassando os limites da dimensão da realidade para o do sonho, do 

delírio, da loucura. Nesse entorno, é comum o protagonista se encontrar como se 

estivesse vivendo dentro de duas realidades distintas, com códigos diversos, à sua 

disposição. (CESERANI, 2006). É o que se percebe, por exemplo, em “O Muro”, uma 

vez que o protagonista se encontra, durante a trama, oscilando entre duas realidades 

problemáticas e aparentemente inconciliáveis. 

 

Do (Ir) real: a configuração do espaço e do tempo nos contos “O Muro” e “O noivo”.  

 

Para uma melhor compreensão acerca do espaço na ficção, é imprescindível a 

distinção entre essa categoria e o ambiente. Osman Lins diz que enquanto o espaço é 

denotado, explícito, patente, mostra dados da realidade que, numa dimensão posterior, 

podem alcançar uma dimensão simbólica, a ambientação é conotativa, subjacente, 

implícita. Para reconhecer um dado espaço, o leitor necessita de sua experiência de 

mundo, fato que vai lhe permitir identificar uma cidade, uma casa, um jardim etc. 

(LINS, 1976). Vê-se, pois, que é no espaço e no ambiente que os fatos da narração se 

desenrolam e, por isso, constituem categorias fundamentais para a narrativa de ficção. 

É importante salientar que o espaço que trataremos aqui, foge daquele 

concepção de espaço que “[...] só dá conta do lugar físico onde ocorrem os fatos da 

história” (GANCHO, 2006, p. 27). Concebido assim, segundo Brandão, o espaço é visto 

apenas como “„cenário‟, ou seja, lugares de pertencimento ou trânsito dos sujeitos 

ficcionais, recurso de contextualização da ação” (BRANDÃO, 2013, p. 59). O autor 

ainda nos fala de uma certa polaridade no que diz respeito ao espaço, segundo ele, bem 

difundida: a objetividade e a subjetividade do espaço, sendo esta, precisamente, a que 

nos interessa, pois aborda os chamados “espaços da imaginação, do desejo, da 

memória”. (BRANDÃO, 2013, p. 57). É essa polaridade que Foucault problematiza em 

“Outros Espaços” (1984), quando estabelece os “espaços de dentro” e “os espaços de 

fora”, sendo este último “o espaço o qual vivemos, pelo qual somos atraídos para fora 

de nós mesmos, no qual decorre precisamente a erosão de nossa vida, de nosso tempo, 

de nossa história”. (FOUCAULT, p. 414). O filósofo ainda traz os conceitos de utopias 

– os posicionamentos sem lugar real. São aqueles posicionamentos que mantêm com o 

espaço real da sociedade uma relação geral de analogia direta ou inversa. São espaços 

fundamentalmente irreais – e as heterotopias – posicionamentos reais que se podem 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1626



encontrar no interior de uma cultura que estão ao mesmo tempo, representados, 

contestados, invertidos, espécie de lugares que estão fora de todos os lugares, embora 

sejam efetivamente localizáveis.   

Bachelard (1989), em seu estudo fenomenológico dos valores de intimidade do 

espaço, privilegia a casa como o lugar mais íntimo do ser humano, aquele do qual nunca 

nos esquecemos; “[...] é o nosso canto do mundo. O nosso primeiro universo” 

(BACHELARD, 1989, p. 25). O estudioso especifica, dentre os vários tipos de espaço, a 

casa como aquele que representa a nossa intimidade. E assim, poetizando sobre esse 

espaço, faz alguns questionamentos: “Como os refúgios efêmeros e os abrigos 

ocasionais recebem às vezes, de nossos devaneios íntimos, valores que não têm 

qualquer base objetiva?” Em síntese, isso significa que esses refúgios e abrigos, 

mediante as circunstâncias, pode se transformar em algo de um grande valor subjetivo, 

isto é, relacionado às emoções. Da mesma forma, isso se transfere para os seres de papel 

no texto ficcional, pois os espaços, os objetos, a ambientação influencia as personagens, 

não somente na sua caracterização, mas também nas suas ações.  

Desse modo, na configuração da trama, o espaço pode exercer várias funções. 

Na teia ficcional, segundo Lins, o espaço pode exercer a função de “situando a 

personagem, informar-nos, mesmo antes que a vejamos em ação, sobre o seu modo de 

ser” (LINS, 1976, p. 98). É a função caracterizadora do espaço, que, eleito os objetos e a 

maneira de os dispor no enredamento fabular, ajuda a compor o modo de ser da 

personagem.  

Mistérios (1981), coletânea a qual, dentro dos parâmetros estabelecidos da 

pesquisa – o espaço e sua relação com o fantástico -  escolhemos para análise, já que, 

dentre as que estão contempladas no universo da pesquisa, é a que melhor representa, 

em seus enredos, a confluência de mundos, leia-se espaço. Da coletânea, dois contos são 

objetos de análise, pois que privilegiar-se-á o espaço como configuração do fantástico, 

observando, sobretudo, a relação de mundos aparentemente opostos como, o real e o 

surreal, realidade e fantasia, confluências as quais resultarão no efeito fantástico.   

O universo explorado, Mistérios (1981), contempla imagens exploradas nos 

textos dotadas de “uma significação poética”, como diz Bachelard (1989), imagens e 

espaços repletos da imaginação criadora da autora que possui a encantadora habilidade 

de tornar suas prosas em pura poesia.  

 Nas narrativas analisadas, “O Muro” e “O Noivo” – décimo terceiro e décimo 

sexto contos da coletânea, o espectador se depara com mundos antagônicos que se 

emparelham e permite o translado entre um e outro. No primeiro conto, duas 

personagens (protagonista e secundária) peregrinam simultaneamente entre o passado e 

o presente, o antes e o agora, o sonho e o real, tendo em comum, o espaço de um leito 

de hospital, lugar que está na fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos.  No 

segundo conto – “O Noivo – o enredo se estrutura a partir da amnésia de um sujeito 

que, diante de uma manhã aparentemente normal, acorda com a notícia de seu 

matrimônio. O estranho se estende pelo fato de que esse evento é o único do qual não se 

recorda, pois a outra parte de sua rotina: as amantes, a profissão, o seu endereço, dentre 

outros aspectos dos quais a sua consciência alcança. São duas realidades, portanto: a 

que o noivo conhece e a que desconhece. Esta reforçada, a todo tempo, pelo espaço e 

pelas outras personagens que tentam convencê-lo de uma segunda realidade. Esse 

espaço “estranho”, “não familiar” é confirmado, igualmente, por aquilo que Ceserani 

(2006), chama de “objeto mediador”, que configura-se “um objeto que, com sua 

concreta inserção no texto, se torna o testemunho inequívoco do fato de que o 

personagem-protagonista efetivamente realizou uma viagem, entrou em outra dimensão 

de realidade e daquele mundo trouxe o objeto consigo” (CESERANI, 2006, p. 74). Tal 
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procedimento é considerado, por ele, um procedimento formal “muito frequente no 

mundo fantástico” (2006, p. 68). Nesse conto, tal procedimento é representado pelo 

“fraque” de aparência estranha, vestimenta que, segundo a própria personagem, nunca 

tivera: “Mas que fraque era esse? E quem o deixara ali, quem? (TELLES, 1981, p. 178). 

Uma roupa desconhecida pelo próprio usuário não é algo que deve ser considerado 

normal, pelo menos no que tange ao que (re)conhecemos por real. O fraque é, pois, o 

testemunho sugestivo de que a personagem-protagonista esteve em outra dimensão. 

Uma dimensão que pode ser a do sonho, ou da esfera do além, sentidos que estão 

sugeridos no texto.  

 É pois, através dessas duas realidades de aspectos supostamente contrários, que a 

fronteira que os separa é ultrapassada por um fenômeno da esfera do indizível e de seus 

vizinhos: inexplicável, impossível, não familiar, a saber, o suposto casamento em que 

vai encontrar com a misteriosa “noiva”, personagem desenhada no texto com os 

contornos da morte.  

“O Muro”, a décima terceira narrativa de Mistérios, é um conto narrado através 

do discurso indireto livre, intercalado pela voz do narrador onisciente que narra a 

história de um homem nas proximidades da morte, e da fala da própria personagem que 

doente, delira com lembranças nostálgicas de um tempo feliz – a mãe, o irmão, o avô, os 

cachorros, o quintal da casa -. Em sua passagem pelo hospital tem a ajuda de um 

enfermeiro que o ajuda a fazer a difícil passagem de um mundo (da vida) para outro (da 

morte). Segundo Foucault (1984) o hospital, de acordo com a rede de posicionamentos, 

representa o lugar de repouso, mas igualmente um lugar de passagem – de uma 

instância para outra – no caso da narrativa, não familiar. Ainda de acordo com o 

filósofo, o hospital representa o espaço de fora, que é heterogêneo “aquele “no qual 

vivemos, pelo qual somos atraídos para fora de nós mesmos, no qual decorre 

precisamente a erosão de nossa vida, de nosso tempo, de nossa história, esse espaço que 

nos corrói é também em si mesmo um espaço heterogêneo [...] (p. 414). 

A personagem enferma está, então, em um espaço simbólico de fronteira com a 

morte, lugar onde toda a arquitetura espacial é construída para receber os que vivem na 

oscilação de mundos (da vida/da morte).  Assim, o doente “ouviu a própria respiração 

difícil, rastejante como se viesse de longe por um caminho ardente” (TELLES, 1981, p. 

129). Esse trecho sugere que o paciente percorreu mundos longínquos, desconhecidos e 

misteriosos. 

O “Muro”, termo utilizado desde o título e retomado várias vezes na narrativa, 

representa o elemento que divide e aproxima dois mundos aparentemente contrários: o 

mundo terreno e o mundo etéreo. A personagem principal transita entre o espaço que, 

por enquanto ainda lhe é permitido – o da vida – e o espaço que está prestes a adentrar –

da morte. A polaridade de espaços permeia, assim, toda a narrativa: o terreno e o etéreo; 

a vida e a morte; espaço real e espaço onírico. Na iminência da morte, o homem passa 

por um processo de reminiscência da fase prazerosa da infância, o que sugere a 

oscilação entre o desejo de viver e a certeza de morrer: “Cerrou os olhos e olhou para 

dentro de si mesmo, ah se pudesse ficar até o fim fazendo girar devagarinho o 

caleidoscópio com as imagens do antigo quintal da sua casa [...]” (TELLES, 1981, p. 

129). O caleidoscópio, representa, pois, as diferentes combinações de figuras, imagens e 

cheiros que remetem ao seu passado e a seu presente ao mesmo tempo, pois que gira à 

medida que se lembra do passado e retorna ao presente.   

Quanto ao enfermeiro, personagem secundária, mas que se apresenta como 

figura determinante para a construção do enredo, é a única pessoa que está próxima do 

paciente ausente de amigos e familiares. Nele, está a pessoa mais íntima que vela sua 

enfermidade e o ajuda a fazer a viagem para o “outro lado do muro”. O enfermeiro, no 
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imaginário popular, é aquela pessoa que, revestida pela caridade, cuida e zela pelos 

enfermos e/ou necessitados. O espaço deste profissional destoa, assim, do seu paciente, 

pois enquanto este vê seu próprio corpo desmaterializar-se na divisa que separa a 

fronteira do muro, ou seja, “lá” (o espaço etéreo) e “cá” (o espaço terreno), aquele se 

encontra materialmente, em um espaço físico exercendo seu ofício.  

Quanto ao tempo, o da narrativa obedece ao fluxo de consciência do 

protagonista. Signos inscritos no texto nos revelam simbologias que vão além de seus 

significados literais, como o “relógio”, símbolo que representa a marcação do tempo - 

no caso da personagem, o tempo da morte. “O enfermeiro olhou o pequeno relógio de 

cabeceira” (TELLES, 1981, p. 130). “Duraria até a noite?” (TELLES, 1981, p. 130). 

Portanto, o tempo do doente está se esgotando, falta pouco para a sua partida para o 

outro lado.  E o “livro”: “[...] sentou-se na poltrona ao lado e abriu o livro”. (TELLES, 

1981, p. 130). O livro é o elemento que representa a viagem pelo mundo da imaginação. 

Traz também a ideia de um processo inacabado, pois já saiu de um ponto de partida mas 

que ainda não está concluído. Para Chevalier, Gheerbrant (2012, p. 555) “o livro aberto” 

se compara ao coração: “[...] o coração é assim comparado a um livro: aberto, oferece 

seus pensamentos e seus sentimentos; fechado, ele os esconde” (grifo nosso). A 

conotação é de um ambiente fúnebre que antecipa e prevê os acontecimentos. O livro 

aberto, objeto proferido no texto, sugere uma espécie de retomada dos pensamentos e 

sentimentos da personagem, das conversas com a mãe em um tempo nostálgico, como 

explana o trecho a seguir: “_ Não vá me sujar essa roupa até a hora da missa _ disse a 

mãe arrumando as florinhas no copo”. (TELLES, 1981, p. 132). A ambiguidade e a 

incerteza se espraia ao longo do enredo através dos devaneios e delírios da personagem, 

bem como a confluência entre mundos, leia-se, espaços aparentemente contrários que 

convivem de forma simultânea, estabelecendo uma tensa relação entre realidades 

distintas: uma do real, do material e outra do irreal e da fantasia, fato que pode justificar 

a inquietação e o desconforto vividos pela personagem.  

  Em “O Noivo”, o décimo sexto conto da coletânea, o sentimento de inquietude é 

experimentado pelo próprio protagonista, que é surpreendido, repentinamente, por um 

fato muito estranho em sua rotina: a amnésia sobre seu próprio casamento. Miguel, 

personagem principal, sabe que vai casar-se por terceiros, forma, portanto estranha de 

tomar conhecimento de um fato tão importante na vida de um indivíduo. Não se lembra 

de absolutamente nada: do nome da noiva, da data do casamento, do compromisso 

firmado. A curiosidade, a agonia do noivo e o mistério aumentam à medida que a hora 

do casamento se aproxima.  

A nova condição da personagem (desmemoriado) é algo que gera estranheza e 

medo, diante de um fato visto, dentro dos parâmetros ditados culturalmente pela 

sociedade como normal: o casamento. Mas ao mesmo tempo, um fator anormal: o noivo 

não está inteirado do seu casamento e muito menos lembra-se do nome da noiva. O 

sentimento de inquietude é compartilhado tanto pela personagem quanto pelo leitor, que 

buscam pistas para desvendar o enigma desse mistério. “Eu queria saber se o senhor já 

acordou. É que está chegando a hora. Hora de que?”, pergunta Miguel ao passo que a 

empregada responde: “Hora do casamento”. (TELLES, 1981, p. 177). Fato realmente 

inacreditável dentro de uma realidade lógica, mas permitido através do sonho em que se 

permite o ilógico, o anormal, o extraordinário. Conforme afirma Jung em O homem e 

seu símbolo, o homem faz uso consciente de símbolos, mas que esse uso é apenas uma 

parte de um fato psicológico de maior importância: “o homem também produz 

símbolos, inconsciente e espontaneamente, na forma de sonhos”. (JUNG, 2008, p. 21). 

Para o estudioso da mente humana, não importa os instrumentos técnicos e científicos 

que empregue, o homem, como ser limitado, chegará a um momento em que alguns 
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aspectos ou fatos não poderão ser explicado pelo conhecimento consciente. (JUNG, 

2008). Assim, os sonhos funcionariam como uma espécie de segundo pensamento que 

brotam do inconsciente. Portanto, “o aspecto inconsciente de um acontecimento nos é 

revelado por meio de sonhos, onde se manifesta não como um pensamento racional, 

mas como uma imagem simbólica”.  (JUNG, 2008, p. 22). Desse modo, Miguel pode 

estar passando por uma experiência onírica em que se manifesta um segundo 

pensamento na esfera do inconsciente, inclusive sugerido através de objetos de forma 

desorganizada ou “informe”, ou quando parece viver uma metamorfose conforme 

elenca a seguir: “Que pesadelo! Chegara a sentir nos braços que se transformavam em 

asas, a penugem aveludada do morcego”. (TELLES, 1981, p. 178) ou quem sabe, uma 

experiência de quase morte em que “a noiva misteriosa” pode ser a própria morte que 

vai ao seu encontro. A personagem está em um entre-lugar, pois não se encontra em um 

espaço definido, está em um meio termo, ou melhor, em uma fronteira que divide dois 

mundos: o do sonho e o da realidade, da vida e o da morte.  

O espaço no conto denuncia o caráter fantástico através de objetos como, por 

exemplo, “o espelho oval”, pois o espelho, segundo Foucault, é uma experiência mista, 

mediana, que seria o espelho” (p. 415), pois é, ao mesmo tempo, utopia e heterotopia. 

Ainda em relação ao espelho, a personagem “via-se embaçado no espelho como uma 

figura de um sonho” (TELLES, 1981, p. 179).  É também do espelho que vem a voz de 

Emília, a empregada que é responsável por lembra-lo do casamento. Outros signos 

sugestivos de sobreposição de espaços está “a fumaça”, citado mais de uma vez no 

texto, pois a fumaça, segundo Chevalier, Gheerbrant “é a imagem das relações entre a 

terra e o céu” (2012, p. 452), e o fraque, que novo, conforme enunciado pelo próprio 

noivo, pode representar, talvez, a mortalha, vestimenta que envolve a pessoa que morre; 

a maleta, objeto emblemático da viagem, nesse caso, metaforicamente, a viagem para 

outros mundos, leia-se, espaços; o cheiro de flores de velório, o sangue estampado no 

lenço, são pistas sutis que Lygia lança aos olhos do leitor atento. Em relação aos 

posicionamentos, o noivo, está inserido em uma utopia que são “os posicionamentos 

sem lugar real [...] que mantêm com o espaço real da sociedade uma relação geral de 

analogia direta ou inversa. [...] essas utopias são espaços que fundamentalmente são 

essencialmente irreais”. (FOUCAULT, 1984, p 415).  
 Como o espaço, o tempo é ambíguo, incerto, pois protagonista e personagens 

secundárias convivem em tempos que impossibilitam uma definição categórica como 

presente ou passado, hoje ou amanhã, aqui ou agora. Compassadamente, as personagens 

amigas de Miguel, vão contando as horas até chegar a hora tão esperada, a do 

casamento. 

No final, quando o leitor parece crer que finalmente tudo será resolvido, o que 

lhe resta são mais dúvidas, pois o conto termina sem mencionar o nome da noiva: quem 

será ela... Será uma amiga do passado, alguém cujo nome não pode jamais ser 

revelado...Ou quem sabe, a própria morte que veio ao encontro de Miguel, a 

personagem que sofre e se perturba com seu esquecimento. São dúvidas que permeiam a 

narrativa do início até o final, propiciando a abertura para a metáfora, o mistério, e o 

poético, características emblemáticas e constituintes da ficção de Lygia.  

 

O estatuto fronteiriço do tempo e do entre-lugar: comparando narrativas 

 

 O entre-lugar, na concepção dicionarizada, caracteriza-se por ser um lugar 

interstício, aquele lugar que separa mas aproxima ao mesmo tempo (FERREIRA, 2000). 

Representa um lugar ou espaço intermediário, que está “em nenhum lugar” e, ao mesmo 

tempo, em dois lugares. É um espaço, assim, sem definição. Assim estão as personagens 
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lygianas nas narrativas analisadas. Tanto em “O muro” quanto em “O noivo”, há a 

ocorrência da confluência de espaços que se justapõem e torna estreita a fronteira que 

divide mundos aparentemente opostos. No primeiro conto, a personagem retorna ao 

passado através de devaneios que acontecem enquanto agoniza. O paciente se encontra 

em um leito de hospital, lugar culturalmente criado para receber aqueles que estão 

parcialmente ou totalmente no mundo dos mortos. Um local frio, fúnebre, que torna o 

doente ainda mais solitário. Um local que não é sua casa, nem é a rua, é portanto, um 

entre-lugar. A personagem está, então, vivendo, simultaneamente no que Foucault 

chama de “espaços de dentro” e “espaços de fora”. O primeiro caracteriza-se por ser um 

“espaço inteiramente carregado de qualidades, um espaço que talvez seja povoado de 

fantasmas: o espaço de nossa percepção primeira, o de nossos devaneios [...] é um 

espaço leve, etéreo, transparente, ou então é um espaço obscuro, pedregoso [...]”. 

(FOUCAULT, 1984, p. 413). O segundo, é “o espaço no qual vivemos, pelo qual somos 

atraídos para fora de nós mesmos, no qual decorre precisamente a erosão de nossa vida, 

de nosso tempo, de nossa história, esse espaço que nos corrói e nos sulca é também em 

si mesmo um espaço heterogêneo”. (FOUCAULT, 1984, p. 414).  

 O segundo conto, “O Noivo”, da mesma forma, a personagem oscila entre 

espaços distantes e próximos ao mesmo tempo, pois através de marcas textuais inscritas 

na trama, há a possibilidade de se tratar de um sonho, já que o cenário, composto por 

objetos significativos dessa vivência fronteiriça, é em si confuso, incoerente, informe. 

Há, dessa forma, o conflito entre duas realidades: a realidade de Miguel, o noivo que 

não se lembra do próprio casamento, que estranha tudo que está ao seu redor: as roupas 

“que se destacava dentre os móveis e objetos, tão nítida”. (TELLES, 1981, p. 179); os 

móveis, a maleta. E, a realidade das outras personagens – Emília, a empregada, e 

Frederico, seu melhor amigo – que coadunam com aquela realidade estranha, não 

familiar, inabitual. 

 Quanto ao tempo, ambas as narrativas apresentam um tempo fronteiriço que 

separa e ao mesmo tempo aproxima dois mundos. No que tange ao conto “O Muro”, o 

tempo da narrativa obedece aos devaneios do homem enfermo, que em idas e voltas, 

retorna ao passado através de suas lembranças, mesmo estando no momento presente. 

Em “O Noivo”, as horas são contadas levando em considerações o momento do 

casamento que se aproxima ao passo que a estranheza acerca da perda da memória, 

inquieta e perturba Miguel.    

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para construir seu discurso romanesco, Lygia Fagundes Telles expõe em seus 

enredos, espaços banais e familiares à realidade do leitor: uma casa, um quarto, um 

quintal, uma rua, um jardim, um hospital. Em meio ao cotidiano, a presença de 

fenômenos que perturbam e inquietam o familiar, tanto das personagens quanto dos 

leitores. Na maioria das narrativas de Mistérios, respaldadas pelo próprio título, o 

mistério toma relevo e é elemento que conduz o desenrolar das tramas. Nos contos 

analisados, foi possível verificar a naturalização/banalização do insólito não 

questionado pelos seres de papel – protagonistas ou secundárias. Quanto ao tempo, 

temos enredos apoiados por tempos não regidos pela cronologia da ciência e da razão, 

aquele que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas e os dias, que cria, 

no ser humano, as noções de presente, passado e futuro. O tempo é, portanto, 

relativizado, que obedece às leis de um mundo que beira o mítico. Sendo assim, as 

personagens permanecem no limiar de dois mundos: vida/morte, passado/futuro, a 
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exemplo do conto “O Muro”; sonho/realidade, terreno/divino, em “O Noivo”, 

dualidades que permeiam o universo fictício de Lygia. 

Através da metáfora, do mítico e do poético, é permitido a ultrapassagem da 

fronteira do real para o imaginário, realidades vistas, sob a ótica da lógica, 

inconciliáveis, mas que se aproximam e se confluem. O resultado? Sentimentos 

compartilhados tanto pelas personagens quanto pelo leitor que oscilam entre medo, 

terror, inquietação e o estranhamento diante de um fato aparentemente inexplicável, 

incompreensível e, por isso, da esfera impossível.  
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POR UM GLOSSÁRIO SEMÂNTICO-LEXICAL 

DO CENTRO-OESTE E DO LITORAL POTIGUAR 

 

Francisca Camila Alves Feitosa1; Moises Batista da Silva2; Pedrina Dantas Soares 3 

 

 

RESUMO: A todo instante, a língua está sujeita à renovação e constante transformação. E a forma 

como os seus falantes vivem contribui para essas mudanças, porque cada falante é, ao mesmo 

tempo, usuário e agente modificador de sua língua, nela imprimindo marcas geradas pelas novas 

situações com que se depara. Neste artigo, apresentamos uma amostra do repertório lexicográfico 

das variações lexicais, dadas como respostas aos Questionários aplicados no Atlas Linguístico do 

Centro-Oeste Potiguar (SILVA, 2012) e no Atlas Geolinguístico do Litoral Potiguar (PEREIRA, 

2007). Para isso, fundamentamos nosso trabalho nos modelos teóricos das ciências do léxico: 

lexicologia, lexicografia, terminologia e terminografia, como também na área da Dialetologia, 

principalmente no que vem sido postulado pelo Atlas Linguístico do Brasil (ALiB). A partir desses 

dois Atlas, foram elaborados mais 200 verbetes dos quais aqui apresentamos apenas 25 como 

amostra. O critério de escolha desses verbetes foi a maior produtividade no que se refere a 

quantidade de variações lexicais e a presença de uma mesma questão nos dois Atlas. A pesquisa 

trouxe grandes contribuições, pois por ela, podemos perceber como o falar de uma determinada 

regional diz muito da maneira como seus falantes enxergam o mundo e sua cultura local.  Assim, 

o ato de registrar as variações regionais pode nos ajudar a aprofundar o conhecimento da nossa 

identidade linguística, além de contribuir com a perpetuação da memória linguística das 

localidades pesquisadas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Dialetologia e Geolinguística. Atlas línguístico. Lexicografia Regional.  

Glossário. Variantes lexicais. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

As pessoas se relacionam e interagem entre si, de alguma forma, através da linguagem. 

Assim, pode-se constatar que a língua é o meio pelo qual o homem expressa as suas ideias, as de 

sua geração, as da comunidade a que pertence e as ideias de seu tempo (BRANDÃO, 1991). A 

todo instante, a língua está sujeita à renovação e constante transformação. E a forma como os seus 

falantes vivem contribui para essas mudanças, porque cada falante é, ao mesmo tempo, usuário e 

agente modificador de sua língua, nela imprimindo marcas geradas pelas novas situações com que 

se depara. Por isso, nos últimos anos, muitos pesquisadores brasileiros vêm se dedicando ao estudo 
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dos diferentes falares e das diversidades linguísticas e mudanças que caracterizam o português do 

Brasil, pela necessidade não só de conhecer qual a língua portuguesa que falamos, mas, também, 

para adequar o ensino da língua materna às realidades linguísticas regionais.  

Levando em consideração o que foi exposto acima, entendemos que a língua e o seu jeito 

próprio de falar e de designar as coisas produzem uma riqueza enorme de variantes linguísticas, 

também patrimônio histórico-cultural da sociedade, que precisam sempre ser perpetuadas através 

do seu registro. Por isso, este trabalho apresenta um panorama da pesquisa realizada no Projeto de 

Iniciação Científica na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, intitulado “Aspectos 

semântico-lexicais da Fala do Centro-Oeste Potiguar: análise e elaboração de repertório 

lexicográfico a partir dos dados do Atlas Linguístico do Centro-Oeste Potiguar (SILVA, 2012) e 

do Atlas Geolinguístico do Litoral Potiguar (PEREIRA, 2007)” (Edição 2014/20145 - Edital N° 

002/2014-DP/PROPEG/UERN) que tinha como objetivo geral elaborar um repertório 

lexicográfico semântico-lexical da língua falada, a partir do Corpus coletado nesses dois Atlas. 

Para tanto, foi preciso: a) identificar fenômenos semântico-lexicais, que caracterizam 

diferenciações ou definem a unidade linguística das localidades pesquisadas pelas pesquisa de 

Silva (2012) e Pereira (2007); b) registrar as expressões, os termos e suas variantes, registrados 

nas cartas lingüísticas do Atlas Linguístico do Centro-Oeste Potiguar (SILVA, 2012) e Atlas 

Geolinguístico do Litoral Potiguar (PEREIRA, 2007), considerando aspectos léxico-semânticos;  

c) comparar o corpus da pesquisa do Atlas Linguístico do Centro-Oeste Potiguar (SILVA, 2012) 

com o Corpus do Atlas Geolinguístico do Litoral Potiguar (PEREIRA, 2007). 

A pesquisa trouxe grandes contribuições, pois por ela, podemos perceber como o falar de 

uma determinada regional diz muito da maneira como seus falantes enxergam o mundo e sua 

cultura local, a partir de um estudo sistemático das ciências do Léxico, de modo geral e da 

Dialetologia e Geolinguística de forma mais particular. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

De modo geral, os ramos do saber que se ocupam do estudo, da análise e da descrição do léxico são 

a lexicologia, a lexicografia, a terminologia e terminografia. Portanto, para que possamos ter uma visão 

mais clara das Ciências do Léxico, primeiramente abordamos sobre a Lexicologia e a Lexicografia. Depois, 

tratarmos sobre a Terminologia e a Terminografia. Logo após, tratamos a respeito da Dialetologia e 

Geolinguística. 

A Lexicologia se define como uma disciplina teórica e cientifica do léxico que é o conjunto de 

palavras (unidades lexicais) de uma dada língua. Para Barros (2004, p. 60):  

  

Sua unidade padrão é a unidade lexical, caracterizada pela não-separabilidade dos 

elementos que a realizam do ponto de vista fonético e é identificada pela possibilidade 

de comunicação no sintagma ou frase [...] Em Lexicologia a análise do signo pode ser 

feita em diferentes perspectivas, de acordo com o recorrente no tempo e no espaço: ponto 

de vista sincrônico, diacrônico ou ainda pancrônico; sintópico e diatópico. 

 

Atualmente, a Lexicologia se ocupa com os problemas relativos à formação das palavras, tais como 

a categorização e a estruturação do léxico. Mas, além disso, ela realiza também o estudo das significações 
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linguísticas, mantendo uma estreita relação com a semântica. Ou seja, a lexicologia se ocupa dos aspectos 

formais e semânticos das unidades lexicais de uma língua, como apresentando nos dicionários. Mas aqui é 

importante também frisar que o léxico de uma língua é potencialmente infinito. O dicionário é uma 

ferramenta indispensável para a lexicologia, mas ele não é a ferramenta exclusiva. Isto quer dizer que não 

podemos nos contentar apenas com as palavras registradas nos dicionários para definir o léxico de uma 

língua.  

Já a Lexicografia é a ciência voltada para as técnicas dos dicionários de língua (ou especiais) e 

para análise da descrição da língua, feitas por essas obras lexicográficas. Basicamente, a lexicografia é uma 

disciplina aplicada: ela se ocupa da elaboração de dicionários¸ vocabulários, glossários. Por isso é que se 

diz que as pesquisas lexicológicas podem ter aplicações lexicográficas. Para Barbosa (1990, p. 153), a 

Lexicografia é definida como sendo uma tecnologia que trata da palavra no que concerne à atividade de 

compilação, classificação e análise das unidades do léxico e sua organização em dicionários, vocabulários 

técnico-científicos e vocabulários especializados. Na verdade, a Lexicografia é uma aplicação dos 

fundamentos teóricos e metodológicos da Lexicologia.  

Quanto à Terminologia, para Cabré (1995), além de este termo designar uma disciplina, ele pode 

ser usado também para uma prática ou o produto gerado por essa prática. Também Sager (1998), 

concordando com Cabré, afirma que, a terminologia, como teoria, é um conjunto de premissas, argumentos 

e conclusões necessários para explicar o relacionamento entre conceitos e termos especializados; como 

prática, é um conjunto de métodos e atividades voltado para coleta, descrição, processamento e 

apresentação de termos; e como produto, é um conjunto de termos, ou vocabulário, de uma determinada 

especialidade. Assim, por meio das diversas definições dadas à Terminologia, podemos observar que esta 

se constitui numa disciplina (ciência) que tem como principal ocupação o estudo e a descrição dos termos 

ou lexias que adquirem certa especialidade na linguagem usada por uma determinada área do conhecimento 

humano (as línguas de especialidade). Nesta perspectiva, que entra em jogo, então, a Terminografia que 

compreende uma face aplicada, voltada à produção de glossários, dicionários técnicos ou terminológicos e 

bancos de dados, podendo também ser chamada de Lexicografia Especializada. Sua estreita relação com a 

Terminologia se dá por causa dos seus fundamentos teóricos para a realização do trabalho terminográfico.  

Entre a Lexicologia, a Lexicografia, a Terminologia e a Terminografia existem relações de 

alimentação e realimentação científicas, mas cada uma primando pela autonomia metodológica e 

assumindo, assim, estatutos epistemológicos próprios. 

Abordamos sobre estas Ciências do Léxico, pois seus fundamentos foram levando em consideração 

para elaboração de um repertório lexicográfico, um glossário, das unidades léxicas coletadas em duas 

pesquisas dialetológicas e geolingüísticas realizadas no Rio Grande do Norte. As Pesquisas de Pereira 

(2007) e Silva (2012) apresentaram apenas cartas linguísticas. Daí, a necessidade de uma sistematização 

desses dados, agora como glossário dos termos regionais num único volume.  

E , para que possamos compreender melhor em que consiste um atlas linguístico, apresentamos os 

fundamentos da Dialetologia que é, a princípio, a ciência que estuda a variação linguística dentro de 

uma área geográfica. É, sobretudo, o estudo comparativo de um conjunto de dialetos numa certa 

área linguística.  Conforme Coseriu (1973), a Dialetologia registra e estuda a variedade idiomática 

como tal (não a reduzindo à homogeneidade) e trata de tirar da variedade inferências acerca do 

modo como funciona, se constituem e se modificam as tradições idiomáticas.  

Chambers e Trudgill (1988) adotam uma posição mais avançada do termo 

“dialetologia”, sendo esta o estudo não só das variantes espaciais, mas também das variantes 

sociais. Neste mesmo pensamento, Cardoso (2010, p.15) aponta que a Dialetologia tem como 
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tarefa identificar, descrever e situar os diferentes usos em que uma língua se diversifica, conforme 

a sua distribuição espacial, sociocultural e cronológica. Também Menéndez afirma que: "do ponto 

de vista teórico, Dialetologia é o estudo da variedade e da variação diatópica e diastrática da 

linguagem (nos diversos ‘estados’ da língua e estilos), e não tem seu próprio método específico de 

coletar e estudar o seu material." (MENÉNDEZ, 1990, p.16). 

Indo além, Pastorelli, Martins e Isquerdo (2005) dizem que a Dialetologia relaciona-

se com a Etnografia que é um campo de estudos mais vasto, que se ocupa do estudo da cultura de 

um povo. Exprime, em suma, a herança social de um grupo, visto que a sua transmissão se faz pelo 

convívio entre diferentes gerações. Já Ramirez (1999, p. 40) diz que a Dialetologia é uma disciplina 

com uma larga tradição e uma metodologia claramente definida que estabelece fronteiras 

geográficas sobre os usos de certas formas linguísticas, sejam elas fonológicas, morfológicas, 

sintáticas ou léxicas.   

Na visão de Cardoso (2010, p.25), a Dialetologia não pode deixar de lado os fatores 

extralinguísticos, inerentes aos falantes. Dessa forma, esses fatores tornam-se elementos de 

investigação, convivendo com a busca de identificação de áreas geograficamente definidas do 

ponto de vista dialetal. Pode-se perceber, então, que a Dialetologia e a Sociolinguística podem 

caminhar juntas, embora o enfoque diatópico (geográfico) e o diastrático (sociolinguístico) da 

variação linguística sejam tratados de forma diferente pelas duas. Por fim, a Dialetologia, mesmo 

considerando os fatores sociais relevantes na coleta e no tratamento dos dados, tem como base a 

descrição da localização espacial dos fatos linguísticos. 

Mas, somente há poucos anos atrás, o RN entrou oficialmente no campo dos estudos 

geolinguísticos. O grupo está trabalhando na elaboração do Atlas Linguístico do Rio Grande do 

Norte (ALiRN). Até então, no RN, a tradição em estudos dialetais e geo-sociolinguísticos 

constitui-se de alguns trabalhos, sob forma de dissertações, como O léxico do canto do mangue 

(SANTOS, 2010), A terminologia do sal no RN: uma abordagem socioterminológica (SILVA, 

2007) e O léxico da carnaubeira do Vale do Açu – RN (PEREIRA, 1990), como também de teses, 

como Atlas Geolinguístico do Litoral Potiguar (PEREIRA, 2007) e Atlas Linguístico do Centro-

Oeste Potiguar (SILVA, 2012). Essas duas últimas obras constituem a base de nossa pesquisa.  

 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Nesta seção, apresentamos a delimitação do Corpus, os instrumentos de pesquisa, 

procedimentos, normas de elaboração do glossário. 

 

Delimitação do corpus 

 

O Corpus selecionado para a realização desta pesquisa foi colhido do banco de dados e das 

cartas lexicais do “Atlas Linguístico do centro-oeste Potiguar (SILVA, 2012) e do “Atlas 

Geolinguístico do Litoral Potiguar” (PEREIRA, 2007), teses de doutorado que utilizaram a 

metodologia geolinguística para identificar e registrar as variantes lexicais em cartas linguísticas, 

nas regiões pesquisadas. No Quadro 1, apresentamos as características de cada Atlas. 

 

Quadro 1 – Características dos Atlas Linguísticos Pesquisados 
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Atlas 

Linguístico 

Atlas Linguístico do centro-oeste Potiguar 

(SILVA, 2012) 

Atlas Geolinguístico do Litoral Potiguar 

(PEREIRA, 2007) 

Localidades Oito cidades: 

- quatro cidades da Mesorregião do Oeste 

Potiguar: Mossoró, Apodi, Pau dos Ferros e 

Janduís; 

- quatro cidades da Mesorregião Central 

Potiguar: Macau, Angicos, Currais Novos e 

Caicó. 

cinco  cidades dessa  região:  Natal, 

Canguaretama,  Touros, Macau  e Areia 

Branca4; 

Critérios de 

escolha das 

localidades 

O critério dessa escolha foi, primeiramente, o 

da importância dos aspectos demográficos, 

históricos, geográficos, políticos, econômicos 

e culturais e a influência delas sobre os outros 

municípios da região. Adotou-se, também, o 

critério da equidistância aproximada. Ou seja, 

todas as localidades foram distribuídas de uma 

maneira que abrangesse todo Centro-Oeste 

Potiguar, com uma distância entre elas, de pelo 

menos, 70 km.  

Adota alguns critérios sugeridos por Nascentes 

(1958): densidade demográfica,  a  história  do  

município,  aspectos  geográficos  e  

importância econômica da localidade que 

representa o universo de pesquisa (ou pontos de 

pesquisa). 

 

 

Critérios de 

escolha dos 

Informantes 

32 informantes, levando em conta:  

a) sexo: para cada ponto, foram entrevistados 

dois homens e duas mulheres (um homem e 

uma mulher de cada geração), fazendo um total 

de 4 informantes por localidade;  

b) faixa etária: foi distribuída em duas 

gerações: G1 (geração de jovens de 18 a 32 

anos) e G2 (geração de adultos entre 48 a 62 

anos). Em cada ponto, foram selecionados dois 

informantes da G1 e dois da G2;  

c) escolaridade: foram escolhidos os 

informantes com escolaridade igual ou inferior 

ao 9º ano do Ensino Fundamental.  

24 informantes com os seguintes critérios:  

a) sexo: na capital, foram 08 informantes e nas 

demais localidades, foram 04 informantes; um 

homem e uma mulher, em cada uma das 

seguintes faixas etárias; 

b) faixa etária: de 18 a 31 anos (Faixa 1) e de 

45 a 59 anos (Faixa 2); 

c) escolaridade: Ensino Fundamental 1 

(completo/incompleto),  Ensino  Fundamental 

2 (incompleto) ou  Ensino  Superior; 

 

questionários 

aplicados 

dois questionários: fonético-fonológico e 

semântico-lexical; 

quatro questionários: Fonético-Fonológico  

(QFF),  Questionário  Semântico-Lexical  

(QSL),  Questionário Morfossintático (QMS) e 

o Questionário com temas para discursos semi-

dirigidos; 

 

 

Tipos de cartas 

lingüísticas 

elaboradas 

147 cartas linguísticas: 84 léxicas e 63 

fonéticas. 

80 cartas linguísticas: 35 cartas  fonéticas,  10 

morfossintáticas  e  35  cartas  léxicas; 

Fonte: Atlas Geolinguístico do Litoral Potiguar (PEREIRA, 2007) e Atlas Linguístico do centro-oeste Potiguar 

(SILVA, 2012). 

 

 Para nossa pesquisa, apenas as cartas lexicais dos dois Atlas é que foram tomadas com objeto de estudo e 

análise. Ou seja, o Glossário foi elaborado a partir das 84 cartas léxicas de Silva (2012) e das 35 cartas léxicas de 

Pereira (2007). 

 

Instrumentos de pesquisa, procedimentos e normas de elaboração do glossário 

                                                
4 “Foi escolhida a região litorânea por ser constituída do maior número de municípios, por abranger as regiões norte, 

leste, sul e oeste do Estado e ser limítrofe das mesorregiões em que está dividido oficialmente  o  estado:  Agreste  

Potiguar,  Central  Potiguar,  Leste  Potiguar  (parte  do litoral)  e  oeste  Potiguar”. (PEREIRA, 2007, p. 37). 
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Os instrumentos de pesquisas foram, basicamente, os bancos de dados e as cartas 

linguísticas no nível lexical dos dois Atlas pesquisados. O corpus foi registrado de acordo com as 

normas estabelecidas para a elaboração do glossário. Os dados mais importantes que levamos em 

consideração na hora da elaboração do glossário são: a) Entrada dos verbetes: os verbos no 

infinitivo; os substantivos e adjetivos, via de regra, no masculino singular, com exceção dos termos 

cuja carga semântica estiveram no feminino e/ou plural; os títulos dos verbetes com indicação da 

classe, gênero e/ou número; b) Indicação da carta lexical (CL): referente ao verbete em questão; 

c) Indicação do número da respectiva pergunta no Questionário semântico-lexical (QSL): a 

pergunta apresenta-se por extenso e enumerada conforme apresentada nos Atlas elaborados; d) 

Indicação do campo semântico: referente ao verbete em questão e e) Indicação de remissivas a 

partir do VER: No banco de dados da nossa pesquisa, há outros elementos, mas, por causa do 

pouco espaço que temos, resolvemos limitar nesse itens para compor os verbetes que apresentamos 

a seguir. 

 

AMOSTRA DO GLOSSÁRIO DOS TERMOS DO LITORAL E DO CENTRO-OESTE 

POTIGUAR 

 

  A amostra do Glossário deste trabalho foi elaborada com o intuito de demonstrar como 

ficou registrado o levantamento das unidades lexicais coletadas nas Pesquisas de Pereira (2007) e 

Silva (2012). A partir desses dois Atlas, foram elaborados mais 200 verbetes dos quais aqui 

apresentamos apenas 25 como amostra. O critério de escolha desses verbetes foi a maior 

produtividade no que se refere a quantidade de variações lexicais e a presença de uma mesma 

questão nos dois Atlas. 

 

 

ACADEMIA s.f 

CL02- QSL167: “... a brincadeira em que as 

crianças riscam uma figura no chão, formadas por 

quadrados numerados, joga uma pedrinha e vão 

pulando com uma perna só.” (PEREIRA, 2007, p. 

163). 

CL94- QSL162: “... a brincadeira em que as 

crianças riscam uma figura no chão, formado por 

quadrados numerados, joga uma pedrinha 

(mímica) e vão pulando com uma perna só?” 

(SILVA, 2012, p.94). 

Campo semântico: jogos e diversões infantis 

VER: avião, amarelinha, cabeção, pula-pula. 

 

 

AGUARDENTE s.f 

CL 01 - QSL 182:...bebida alcoólica feita de 

cana-de-açúcar. (PEREIRA, 2007, p. 161) 

CL 78 – QSL 140: … bebida alcoólica feita de 

cana-de-açúcar. (SILVA, 2012, p. 85)   

Campo semântico: Bebida alcoólica 

VER: cachaça, cana, birita, pinga, pitu, 

branquinha, cabunda, capeta, caipirinha. 

 

BALADEIRA s.f 

CL7- QSL157: “... o brinquedo feito de uma 

forquilha e duas tiras de borracha (mímica), que 

os meninos usam para matar passarinho?...” 

(PEREIRA, 2007, p. 173). 

CL91-QSL155: “... o brinquedo feito de uma 

forquilha e duas tiras de borracha (mímica), que 

os meninos usam para matar passarinho?” 

(SILVA, 2012, p.91). 

Campo Semântico: jogos e diversões infantis 

VER: estilingue, atiradeira, liga, balieira 
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BOLA DE GUDE s.f 

CL3- QSL156: “... as coisinhas redondas com 

que os meninos gostam de brincar.” (PEREIRA, 

2007, p.69). 

CL91-QSL154: “... as coisinhas redondas de 

vidro com que os meninos gostam de brincar?” 

(SILVA, 2012, p.91). 

Campo Semântico: jogos e diversões infantis 

VER: biloca, bola de vidro, biloquinha, bila, 

bolinha de gude. 

 

BUNDA-CANASTRA s.f 

CL4-QSL 155: “... a brincadeira em que se gira 

o corpo sobre a cabeça e acaba sentado?” 

(PEREIRA, 2007, p. 167). 

CL90-QSL153: “... a brincadeira em que se gira 

o corpo sobre a cabeça e acaba sentado?” 

(SILVA, 2012, p.90). 

Campo Semântico: jogos e diversões infantis 

VER: cambalhota, bunda-canasca, bunda-

canastra, bunda-cinástica, rolamento, cangapé, 

vira-toco, cambalhota, salto mortal. 

 

BREJEIRO s.m 

CL5-QSL145: “... nomes dados ao cigarro que as 

pessoas faziam antigamente, enrolado na mão” 

(PEREIRA, 2007, p.71). 

CL49 - QSL103: ... o cigarro que as pessoas 

faziam antigamente, enrolado à mão? 

Campo Semântico: droga 

VER: cigarro, cigarro de palha (de milho), 

cigarro de fumo, trevo, boro/boró, charuto, 

pacaia, pé-duro, cigarro caseiro, cigarro de 

maconha. 

 

CHEIO (A) Adj. 

CL6- QSL183: “... uma pessoa que acha que 

comeu demais, diz: comi tanto que estou...” 

(PEREIRA, 2007, p. 171). 

CL82- QSL135: “... Quando uma pessoa acha 

que comeu demais, ela diz: Comi tanto que 

estou...” (SILVA, 2012, p.82). 

Campo Semântico: comportamento social 

VER: empachado, empanzinado, empanturrado, 

enfarado, farto, fatigado, de barriga cheia, estou 

(está) com a barriga estourando, barriga doendo, 

esbaforido, triste. 

 

FRISO s.m 

CL14-QSL192: “... objeto fino de metal que 

serve para prender o cabelo.” (PEREIRA, 2007, 

p. 238). 

CL89- QSL151: “... um objeto fino de metal, 

para prender o cabelo?” (SILVA, 2012, p.89). 

Campo Semântico: vesturário e acessórios 

VER.: grampo, birilo, prendedor. 

 

GAMBÁ s.m 

CL11-QSL71: “... bicho que solta um cheiro 

ruim quando se sente ameaçado” (PEREIRA, 

2007, p. 232). 

CL45-QSL57: “... O bicho que solta um cheiro 

ruim quando se sente ameaçado?” (SILVA, 2012, 

p.45) 

Campo Semântico: fauna 

VER: timbu, tacaca, maria tacaca, cacaca, ticaca,  

 

GANGORRA s.f 

CL12-QSL165: “... uma tábua apoiada no meio, 

em cujas pontas sentam duas crianças e quando 

um sobe, a outra desce.” (PEREIRA, 2007, p. 

234). 

CL94- QSL160: “... Uma tábua apoiada no meio 

onde cada criança se senta numa ponta e ficam se 

subindo e descendo?” (SILVA, 2012, p.94). 

Campo Semântico: jogos e diversões infantis 

VER: balanço, baleeira, galamastro, sobe-e-

desce. 

 

GAROA s.f 

CL13-QSL18: “... como se chama uma chuva 

bem fininha” (PEREIRA, 2007, p. 236). 

CL25-QSL18: “... uma chuva bem fininha? 

(SILVA, 2012, p.25). 

Campo Semântico: fenômeno da natureza. 

VER: neblina, lebrina, chuvisco, chuvinha fina, 

chuva fina, brisa, chuva passageira, sereno. 

 

 

LANTERNA s.f 

CL15-QSL174: “... aquele objeto que se usa para 

clarear no escuro e se leva na mão assim? 

(mímica).” (PEREIRA, 2007, p. 240). 

CL87- QSL144: “... Aquele objeto que se usa 

para clarear no escuro e se leva na mão assim? 

(mímica).” (SILVA, 2012, p.87). 

Campo Semântico: utensílios e objetos em geral 

VER.: faxilaite/faxilate, (flash light), pilha, 

lâmpada. 
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MELECA  s.f 

CL18- QSL102: “... a sujeirinha dura que se tira 

do nariz com o dedo.” (PEREIRA, 2007, p.84). 

CL63-QSL91: “... a sujeirinha que se tira do 

nariz com o dedo?” (SILVA, 2012, p.63). 

Campo semântico: Funções do Corpo Humano 

VER: caraca/ cararaca, catota, reca, sujeira do 

nariz. 

 

MUNGUNZÁ: s.m 

CL19-QSL181: “... aquele alimento feito com 

grãos de milho branco (ou amarelo), coco e 

canela”. (PEREIRA, 2007, p.85). 

CL84-QSL139: “... aquele alimento feito com 

grãos de milho brancos, coco e canela?” (SILVA, 

2012, p.84). 

Campo semântico: alimentação e cozinha 

VER: mangunzá/muncunzá, chá-de-burro , tem-

coco, mingau de milho, papa, angu, canjica. 

 

ONDA DO MAR  s.f 

CL 21-QSL5: “... movimento da água do mar”. 

(PEREIRA, 2007, p.87). 

CL22-QSL10: “... o movimento da água do 

mar?” (SILVA, 2012, p.22). 

Campo semântico: fenômeno da natureza. 

VER: onda, marola, buraco d’água. 

 

ONDA DO RIO  s.f 

CL22-QSL6: “... movimento da água do rio”. 

(PEREIRA, 2007, p.88). 

CL21-QSL8: “... O movimento da água do rio?” 

(SILVA, 2012, p.21). 

Campo semântico: fenômeno da natureza. 

VER: correnteza, onda, marola, corredeiras, 

mareta, balanço (das águas), água 

corrente/corrente. 

 

ÔNIBUS URBANO s.m 

CL 23-QSL200: “... condução que leva mais ou 

menos 40 passageiros e faz o percurso dentro da 

cidade.” (PEREIRA, 2007, p.89). 

CL97-QSL165: “... a condução que leva mais ou 

menos quarenta passageiros e faz o percurso 

dentro da cidade?” (SILVA 2012, p. 97). 

Campo semântico: vida urbana  

VER: ônibus / ônibus urbano, coletivo/ 

transporte coletivo, lotação. 

 

PENCA  s.f 

CL26-QSL42: “... cada parte que se corta do 

cacho da bananeira para pôr para 

madurar/amadurecer.” (PEREIRA, 2007, p.92). 

CL36-QSL37: “... cada parte que se corta do 

cacho da bananeira para pôr para amadurecer?” 

(SILVA, 2012, p.36). 

Campo semântico: flora 

VER: palma, cacho, concha, dúzia. 

 

PESSOA SOVINA / AVARENTO s.f 

CL 29-QSL138: “... pessoa que não gosta de 

gastar seu dinheiro e, às vezes, até passa 

dificuldades para não gastar.” (PEREIRA, 2007, 

p.95). 

CL78-QSL126: “... a pessoa que não gosta de 

gastar seu dinheiro?” (SILVA 2012, p.78). 

Campo semântico: comportamento social 

VER: amarrado(a) / pessoa amarrada, mão de 

vaca, pão-duro, seguro(a), mesquinho, unha de 

fome, morto de fome, cocora,  tacanho, 

miserável, mão fechada, sovina, agarrado, 

penoso. 

 

PESSOA TAGARELA  s.f 

CL31- QSL136: “... pessoa que fala demais.” 

(PEREIRA, 2007, p.97). 

CL76-QSL124: “... a pessoa que fala demais?” 

(SILVA 2012, p.76). 

Campo semântico: comportamento social 

VER: linguarudo, pessoa faladeira [fala ‘deRå]/ 

falador,  matraca,  conversadeira, pessoa 

fofoqueira/fofoqueiro,  lorotento, conversa como 

o homem da cobra, papagaio, tagarela, 

barulhento, gasguito, fala demais, fala muito. 

 

REDEMOINHO (DE ÁGUA)  s.m 

CL30-QSL4: “... muitas vezes, num rio, a água 

começa a girar, formando um buraco, na água, 

que puxa para baixo.” (PEREIRA, 2007, p.96). 

CL21-QSL9: “... quando a água começa a girar, 

num rio, a gente diz que tem um...?” (SILVA 

2012, p.21). 

Campo semântico: fenômeno da natureza 

VER: caldeirão, funil, correnteza, redondinho, 

remanso, furacão,  

 

ROTATÓRIA/RÓTULA  s.f 

CL32-QSL198: “... aquele trecho da rua ou da 

estrada que é circular, que os carros têm que 
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contornar para evitar o cruzamento direto.” 

(PEREIRA, 2007, p.98). 

CL98-QSL170: “... aquele trecho da rua ou da 

estrada que é circular, que os carros têm que 

contornar para evitar o cruzamento direto?” ( 

SILVA, 2012, p.98). 

Campo semântico: vida urbana 

VER: retorno, anel-viário, girador, contorno, 

desvio. 

 

TIARA  s.f 

CL33-QSL193: “... objeto de metal ou plástico 

que pega de um lado a outro da cabeça e serve 

para prender os cabelos.” (PEREIRA, 2007, 

p.99). 

CL90-QSL152: “... o objeto que pega de um lado 

a outro da cabeça e serve para prender os 

cabelos?” (SILVA, 2012, p.90). 

Campo semântico: vestuário e acessórios 

VER: diadema, arco, juvelete. 

 

TOCO DE CIGARRO: s.m 

CL34-QSL146: “... o resto do cigarro que se joga 

fora.” (PEREIRA, 2007, p.100). 

CL70-QSL107: “... o resto do cigarro que se joga 

fora?” (SILVA, 2012, p.70). 

Campo semântico: vícios 

VER: piúba, coxia, ponta de cigarro, piola, biola, 

filtro, toquinho, bituca, tuquinha. 

 

ZIGUE-ZIGUE s.m 

CL16- QSL85: “... inseto de corpo comprido e 

fino, com quatro asas transparentes, que voa e 

bate a parte traseira na água.” (PEREIRA, 2007, 

p. 242). 

CL39-QSL47: “... O inseto de corpo comprido e 

fino, com quatro asas bem transparentes, que voa 

e bate a parte traseira na água?” (SILVA, 2012, 

p.39).  

Campo Semântico: fauna.  

VER.: libélula, besouro, lava-cu, beija-água, 

bisurico, mané-magro, vespa. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Depois de todo processo percorrido, constatamos que uma pesquisa desse tipo traz uma 

série de benefícios para o conhecimento da língua e da sociedade que fala esta língua. Por exemplo, 

a pesquisa proposta pode contribuir para o entendimento da língua portuguesa como instrumento 

social de comunicação diversificado, possuidor de várias normas de uso, mas dotado de uma 

unidade sistêmica.  

Além disso, oferece aos interessados nos estudos linguísticos um considerável volume de 

dados que permite: a) aos lexicógrafos aprimorarem os dicionários, ampliando o campo de 

informações; b) aos gramáticos, atualizarem as informações com base na realidade documentada 

pela pesquisa empírica; c) aos autores de livros didáticos, adequarem a sua produção à realidade 

cultural de cada região; d) aos professores, aprofundarem o conhecimento da realidade linguística, 

refletindo sobre as variantes de que se reveste a língua portuguesa no local pesquisado e, 

consequentemente, encontrando meios de, sem desprestigiar as suas variantes de origem, levar os 

estudantes ao domínio de uma variante tida como culta. 

Portanto, este trabalho também justifica-se não só por fatores de ordem linguístico, mas 

também sócio-histórico, cultural e até político. Isto porque a língua, enquanto conjunto das 

criações do homem que constituem universo humano, é instrumento privilegiado da projeção da 

cultura de um povo. A língua faz parte da cultura de um povo, de um lugar e revela a visão de 

mundo desse povo e suas particularidades. E uma das formas de se registrar essa língua é através 

de repertórios lexicográficos, como propomos aqui.  
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Assim, por serem ainda poucas as pesquisas dialetais e lexicográficas no Estado, este trabalho 

torna-se um dos pioneiros no RN no que diz respeito à elaboração de um glossário e à análise das 

cartas semântico-lexicais da fala potiguar através da continuação e ampliação das pesquisas que 

foram iniciadas no Atlas Geolinguístico do Litoral Potiguar (PEREIRA, 2007) e no Atlas 

Linguístico do Centro-Oeste Potiguar (SILVA, 2012). 
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM NA FORMAÇÃO DOCENTE: REVISÃO E 
REESCRITURA DE GÊNEROS ACADÊMICOS 

 

Natasha Yohanna Oliveira Mendes1, Risoleide Rosa Freire de Oliveira2 

 

Sob a problemática que envolve um grande déficit dos alunos universitários no que 

cerne à capacidade de leitura interpretativa e escritura de gêneros acadêmicos, o 

presente artigo tem como objetivo explanar sobre os trabalhos realizados no projeto 

de pesquisa Práticas de linguagem na formação docente sob a perspectiva 

dialógica, apresentando os referenciais teóricos que serviram de base para as 

pesquisas que deram subsídios ao minicurso Produção de gêneros acadêmicos, 

ministrado aos alunos do curso de História da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), Câmpus Walter de Sá Leitão (CAWSL), com o intuito de 

guiá-los na produção de seus próprios resumos, ensaios, resenhas e artigos 

científicos. A pesquisa contou com alunos voluntários do curso de Letras e orienta-

se por investigações baseadas na concepção dialógica de linguagem e de gêneros 

do discurso do Círculo de Bakhtin, a qual sugere que, para obter êxito na produção e 

análise textuais, devem-se levar em consideração os aspectos estruturais e 

discursivos presentes no texto (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1990). Ao final da 

pesquisa, concluiu-se que os discentes, antes despreparados para escrever 

determinados gêneros acadêmicos, desenvolveram mais autonomia e senso crítico 

por meio das atividades de revisão e reescritura de suas produções, tendo a 

oportunidade de aliar sua cultura às práticas e aos discursos próprios da esfera 

acadêmica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Produção de textos; Revisão; Reescritura; Gêneros 

acadêmicos; Formação docente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Embora seja pouco praticada nas escolas e universidades, a revisão 

textual é uma atividade indispensável para conferir excelência a qualquer produção 

acadêmica. A ausência dessa etapa, por sua vez, advém do baixo índice de 

proficiência em leitura e escrita dos discentes desde o ensino básico até o superior, 

déficit acentuado por inumeráveis problemas apresentados tanto na interpretação 
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dos textos que servem de referencial teórico como na ação de produzir gêneros 

exigidos na academia (OLIVEIRA, 2008). 

Os entraves dos estudantes vão desde a dificuldade em apreender 

considerações basilares dos autores das obras lidas até a criação de textos em que 

não há conexão alguma entre uma oração e outra, além de grandes desvios da 

temática principal. No entanto, embora as práticas de leitura, escrita, revisão e 

reescritura não sejam fáceis de incutir nos discentes em quaisquer níveis de 

escolaridade, também não são atividades impossíveis.  

A maneira mais simples e eficaz de ensinar a leitura interpretativa, a 

escrita consciente e a revisão textual é por meio da prática, ou seja, lendo e 

escrevendo verdadeiramente, desenvolvendo no aluno uma postura responsável, na 

qual este precisa alternar-se entre ser produtor e ao mesmo tempo leitor do seu 

próprio texto, colocando-se no lugar de um outro que nem sempre conhece bem, e 

que precisa compreender, com clareza, o que foi escrito. No que cerne ao próprio 

trabalho, revisar um texto não se constitui em tarefa simples, em especial para um 

escritor iniciante. É uma atividade que envolve, sobretudo, retomar as características 

do contexto de produção já definido e ajustar o texto ao leitor suposto, ao suporte 

em que será publicado, ao lugar em que circulará, ou, inclusive, ao gênero em que 

será organizado. Além de encorajar a autovalorização do sujeito leitor, o exercício da 

função social da escrita amplia o seu universo cultural e faz com que ele passe a 

atuar criticamente frente aos acontecimentos sociais do mundo contemporâneo. 

Tendo em vista o baixo nível em que a maioria dos alunos de licenciatura 

se encontra ao adentrar no ensino superior, até mesmo no que se refere à produção 

de textos básicos, cabe à universidade buscar uma maneira de instrumentalizar seus 

discentes para que se tornem aptos não só a redigir conteúdos dentro da estrutura 

composicional e da linguagem exigida para quaisquer tipos de trabalhos 

acadêmicos, mas que esse conhecimento também tenha funcionalidade fora da 

academia, contribuindo para a formação de sujeitos capazes de contribuir 

significativamente para a comunidade em que vivem. 

Mesmo que para muitos a universidade seja uma fonte de aprendizado e 

troca de conhecimentos, para outros ela se constitui em um lugar excludente, e esta 

realidade é evidenciada em pesquisas realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Anísio Teixeira – INEP (2005), as quais afirmam que dois em cada dez 

estudantes desistem dos cursos de graduação que iniciaram. Nos cursos de 
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licenciatura, a realidade chega a ser pior: o número de discentes que abandonam 

suas carreiras chega a 30%. De acordo com Lobo (2012), os motivos para tais 

abandonos são inúmeros, dentre eles a complexidade do curso, os dispêndios de 

alimentação, passagens de ônibus, investimentos em livros e xérox essenciais para 

dar prosseguimento às disciplinas. 

No que se refere à última razão elencada, nota-se, na UERN, que várias 

desistências se dão por dificuldades financeiras dos estudantes, pois a maioria vem 

de outras cidades em ônibus sucateados de prefeituras e gozam de pouco ou 

nenhum suporte da universidade no que se refere à inclusão social, pois as bolsas-

auxílio e alimentação são escassas e ainda têm de ser divididas entre os alunos dos 

outros campi. Para agravar a situação, os estudantes que cursaram o ensino básico 

em escolas particulares não têm sequer a possibilidade de pleitear estas bolsas, 

pois o governo considera que as famílias dos não cotistas financiaram com folga as 

altas mensalidades das escolas particulares. 

Tendo então como única alternativa conciliar o trabalho à universidade, os 

alunos, que em grande maioria têm de realizar viagens intermunicipais diárias para 

freqüentar as aulas, não veem outra saída senão abandonar os estudos, tanto por 

não conseguirem acompanhar o ritmo dos trabalhos solicitados quanto pelo 

desgaste físico e psicológico que a sobrecarga de obrigações gera em qualquer 

pessoa.  

Sobre a relação trabalho x universidade, Cardoso e Sampaio (1994) 

versam que 

 

Existem basicamente três situações: o jovem que apenas estuda, o 
que estuda e trabalha e o jovem que estuda e precisa trabalhar como 
imperativo de sobrevivência. Essas situações apresentam faces 
psicológicas e comportamentais diversificadas, carreando para o 
campus universitário problemas também diversificados, urgentes e 
de relevância indiscutível. [...] O trabalho só é desejável se integrado 
à dinâmica do processo educativo, enquanto parte do esforço de 
integração entre conhecimento e ação, teoria e prática, informação e 
formação, democratização e eficácia, desenvolvimento econômico-
social e maturidade individual, diálogo e metodologia 
didática. Quando o trabalho do estudante é motivado por 
necessidade econômica ou ainda por um anseio de autonomia face à 
família, [...] o trabalho do estudante tanto prejudica seu desempenho 
em atividades ligadas ao aprendizado como também reduz seu grau 
de envolvimento com o ambiente acadêmico. É como se pelo fato de 
trabalhar, o jovem deixasse de gozar plenamente sua condição de 
estudante e a experiência do trabalho estivesse deslocada. Os 
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estudantes que trabalham jamais constituem a regra (mesmo que em 
termos numéricos sejam maioria), mas são a exceção. É o desviante 
no sentido de estar meio fora – trabalhador – e meio dentro da 
universidade – estudante. 
 

 
Tendo em vista os entraves que a falta de recursos, a má preparação no 

ensino básico e o distanciamento natural que o trabalho “descontextualizado” gera 

na vida acadêmica dos discentes, torna-se cada vez mais complexa a tarefa de 

formar sujeitos leitores dotados de autonomia, visão crítica e engajamento nas 

tarefas exigidas na universidade, tais como resumos, ensaios, resenhas, artigos 

científicos, fichamentos e relatórios típicos do contexto acadêmico.   

Cientes dessa tarefa, e compreendendo que essa problemática pode ser 

minimizada com práticas de linguagem como as de revisão e reescritura amparadas 

por uma concepção dialógica de linguagem, buscamos orientar alunos no processo 

de escritura de gêneros acadêmicos, a fim de subsidiá-los ao longo da formação 

docente. Entretanto, para que essa formação profissional de futuros professores se 

constitua, como propõe Tardif (2002), precisa-se incorporar e aproveitar o saber-

fazer existente na prática do cotidiano escolar, representado na subjetividade do 

trabalho docente, à pesquisa universitária, deixando de lado as repetitivas críticas, 

na profissão docente, dos professores entre si, a saber: os professores do ensino 

médio criticam as competências dos professores do ensino fundamental, estes, por 

sua vez, reclamam dos professores da educação infantil e dos professores da 

universidade alegando que esses últimos vivem em redomas de vidro, mais 

precisamente em redomas de livros e teorias. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Antes de iniciar as atividades com os alunos, fizemos a leitura de 

materiais que serviram de embasamento ao trabalho a ser desenvolvido 

posteriormente, na prática, por meio de oficinas e minicursos de revisão e reescritura 

de gêneros acadêmicos. A obra-base para o início da pesquisa foi o livro Estética da 

Criação Verbal, de Mikhail Bakhtin, (2003) o qual fomentou nossos conhecimentos 

sobre a teoria dialógica do Círculo de Bakhtin. 

A noção de alteridade foi fundamental para que pudéssemos alcançar o 

outro sob uma perspectiva inédita, que nos permitiu entender que dois indivíduos se 
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constituem em universos diferentes, com olhares diferentes, porém tomando o outro 

como referência, podendo, assim, autoavaliar-se. 

Concomitantemente aos estudos sobre a teoria dialógica bakhtiniana, 

fizemos a leitura da obra Revisão de Textos: da prática à teoria e de outros artigos 

da mesma área, os quais norteavam os princípios teórico-metodológicos que 

contemplam a atividade de revisão. Essas leituras foram substanciais para a 

maturidade dos facilitadores do projeto, pois, conforme expõe Oliveira (2007, p. 31): 

 

[...] No processo de constituição dos dados, tanto nas conversas 
preliminares e nas entrevistas quanto nas interações com os autores, 
nas quais é impossível não ocorrerem relações de poder, 
procuramos utilizar estratégias que nos possibilitassem uma 
interação socioverbal bem-sucedida. Isso porque, em tais relações, 
ocorre [...] a ação sobre a ação humana, sobre sujeitos livres, que 
ora podem assumir uma posição de autoridade, ora não, estando 
presente o agir humano nos dois lados da relação, sendo 
fundamental nesse processo interativo o uso de estratégias, que, a 
nosso ver, constituem as formas pelas quais os participantes 
negociam seus papéis sociais.  

 

Por meio das estratégias expostas, pudemos entender mais 

concretamente sobre o papel do revisor, seus embates quanto aos problemas 

encontrados no texto e astáticas para lidar com a resistência dos autores em alterar 

suas produções, fazendo com que a atividade de revisão e reescritura sob uma 

perspectiva dialógica fosse concretizada de maneira leve e contributiva para ambos 

os lados. 

Munidos de informações e ansiosos para debater os diversos pontos de 

vista sobre a produção de gêneros acadêmicos no ensino superior, iniciamos a 

primeira exposição sobre o tema no lugar da nossa pesquisa: a UERN, no campus 

de Açu. Para aprimorar o exame dos dados reunidos, utilizamos como apoio para a 

pesquisa as concepções qualitativa e interpretativa, pois esses modelos propiciam a 

composição da intersubjetividade na ampliação do saber compartilhado entre o 

pesquisador e os sujeitos analisados nos mais diversos contextos. 

Com o público-alvo voltado para os alunos dos semestres iniciais do 

curso de História, demos início ao minicurso Produção de gêneros acadêmicos. 

Antes de começar a explanação, havia a consciência de que estávamos diante dos 

arquétipos de alunos mencionados no início do artigo, pois, de acordo com o 

questionário socioeconômico feito pela UERN (2014), 81% dos alunos do curso de 
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História do campus de Açu residem nas cidades vizinhas, 86,7% estudaram em 

escolas públicas e 60,8% vivem com suas famílias sob uma renda mensal de um 

salário mínimo.  

Diante dessa realidade difícil, é evidente que estratégias teriam de ser 

adotadas para motivá-los e aproximá-los da temática proposta, por meio de um 

curso que, além de estimulante, pudesse colaborar para a permanência daquele 

grupo na universidade.  

Inicialmente, foi preciso entender quais eram as impressões que os 

discentes tinham sobre a confecção de resenhas, artigos, fichamentos e demais 

trabalhos requeridos desde o começo de suas trajetórias acadêmicas. Em frenesi, a 

maioria queixou-se sobre a falta de instruções e orientações dos professores quanto 

à estrutura desses materiais, alegando que logo no primeiro semestre tiveram de 

escrever um artigo sem ter a mínima noção de como seria a sua estrutura. Por meio 

desse diálogo, verificamos o interesse deles por iniciativas que possam contribuir 

para essa problemática e pudemos entender a “experiência que os sujeitos têm, as 

representações que formam e os conceitos que elaboram” (CHIZZOTTI, 1995, p. 

85). 

De maneira a minimizar substancialmente este déficit, a princípio foram 

explanados os gêneros discursivos das diversas esferas sociais, englobando tema, 

construção composicional e estilo. Em seguida, foram abordadas as diferenças entre 

gêneros discursivos e texto, sendo este último considerado uma manifestação do 

enunciado (BAKHTIN, 2003).  

Entrando no âmbito da composição dos gêneros acadêmicos, foram 

apresentadas as estruturas do resumo científico, da resenha, do fichamento e do 

relatório, focando-os tanto na sua formatação adequada à ABNT quando no 

conteúdo a ser desenvolvido em cada uma de suas seções.  

Quanto ao resumo especificamente, foi enfatizado o caráter sucinto do 

texto, que deve abster-se de comentários pessoais, apresentar os referenciais 

teóricos que nortearam a pesquisa e respeitar a cronologia das informações que 

serão abordadas ao longo da obra. Fazendo um contraponto, os discentes 

aprenderam que na resenha é possível conter idiossincrasias do autor, e, ao invés 

de resumir o assunto, devem detalhar minuciosamente o que se propõem a 

escrever, apontando, ao final, um posicionamento sobre o assunto abordado.  
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Além de auxiliar na composição dos diversos gêneros, foram fornecidas 

orientações para o desenvolvimento das ideias antes da atividade de escrita. Sendo 

assim, ao abordar a produção do fichamento, uma das ações recomendadas foi a 

leitura integral da obra, marcando ou escrevendo fichas contendo os principais 

trechos, para, em seguida, organizar as informações. 

 Da mesma maneira, os participantes do minicurso compreenderam que, 

para elaborar um relatório, é preciso indagar-se sobre quais detalhes importantes 

deverão ser esmiuçados na atividade em foco, pois textos detalhados em demasia 

tornam a leitura cansativa e sem objetividade.  

Ademais, foram discutidas as noções de alternância de sujeitos do 

discurso, as particularidades de cada texto a depender do público-leitor e do próprio 

autor perante outros autores, aspectos gramaticais como pontuação, regência, 

diferença entre coesão e coerência, além de orientações para a formatação de 

trabalhos acadêmicos nas normas da ABNT.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entre depoimentos, contribuições significativas e troca de experiências, foi 

possível estabelecer uma proveitosa interação entre alunos e facilitadores no 

minicurso, o que favoreceu a identificação e reflexão sobre os problemas 

enfrentados pelos discentes. Dentre eles, é possível citar o baixo nível de 

proficiência nas áreas de leitura e escrita, provenientes de fatores como baixo nível 

de ensino (tendo em vista a precária qualidade do ensino público brasileiro), pouca 

participação dos pais na aprendizagem dos filhos, trabalho concomitante ao estudo, 

estresse familiar relacionado à condição financeira, falta de incentivo docente, entre 

outros.  

O minicurso suscitou nos discentes uma grande curiosidade no que se 

refere à revisão textual na universidade, dando início a uma maturidade intelectual 

capaz de tornar “autores passivos” em críticos de suas próprias obras, conscientes 

de que o ato da escrita pressupõe um planejamento prévio sobre as condições de 

contextualização: sobre o que se escreve (tema), para quem (destinatário), por que, 

como (estilo) e com quais finalidades.  

Considera-se que o projeto desenvolvido fora de grande importância em 

âmbito micro para auxiliar a elaboração de gêneros acadêmicos, e, portanto, 
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colaborar para o desenvolvimento do discente dentro da universidade, mas também 

em uma esfera macro, pois a produção de conhecimento representa um ganho 

social, favorecendo a instituição de ensino (que não tem seus recursos 

desperdiçados), o sistema de educação e toda a sociedade por meio do progresso 

científico no país.  

 

CONCLUSÃO 

 

 Conforme dito anteriormente, a pesquisa proporcionou bastante 

aprendizado mútuo tanto entre os membros do projeto quanto entre estes e os 

alunos participantes, suscitando um olhar a mais para a atividade de revisão, antes 

vista apenas superficialmente e como etapa facultativa à escritura de gêneros 

acadêmicos. Por meio da pesquisa interpretativa, foi possível identificar as 

dificuldades e queixas dos estudantes quanto à produção de textos e, assim, 

compartilhar recursos tecnológicos e orientações linguísticas para desenvolver a 

autonomia e superar as dificuldades que vieram desde o ensino básico.    

 Quanto à relação pesquisadores x participantes do projeto, pode-se dizer 

que as leituras sobre o Círculo de Bakhtin, aliadas às práticas de revisão, foram 

fundamentais para estabelecer uma real interação entre as diversas visões de 

mundo dos discentes e o olhar diferenciado para cada uma delas por parte dos 

pesquisadores.  
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 PRÁTICAS DOCENTES E O DESAFIO DA APLICAÇÃO DA LEI 10.639/2003 

Silvana dos Santos Lima1 Francisca Ramos-Lopes2 

 

RESUMO 

Tendo em vista que na sociedade contemporânea pensar e viver passa pelo 

reconhecimento da pluralidade e diversidade de sujeitos e de culturas com base no 

respeito e tolerância recíproca, é relevante a concepção de que as diferenças culturais 

não podem ser vistas nem tratadas como sinônimo de inferioridade ou desigualdade, e 

sim, como elementos plurais (SILVA E BRANDIM, 2008). Desse modo, 

compreendemos que a proposta de uma educação voltada para a diversidade cultural 

exige de nós educadores, o grande desafio de estarmos atentos às diferenças 

econômicas, sociais, raciais, dentre outras, que geram no espaço escolar desconfortos, 

constrangimentos. Este artigo tem como objetivo expor algumas considerações a 

respeito da lei 10639/03, a qual institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura 

afrobrasileira e africana nas escolas. A esse respeito, após mais de 10 anos da 

implantação da referida lei, essa pesquisa questiona: Como escolas da rede pública de 

ensino, da cidade de Assu, RN se organizaram para a implantação da lei? Qual o 

processo percorrido? Como a discussão chegou à escola? Quais os projetos 

desenvolvidos em âmbito educacional sobre a temática? O que foi alterado nos 

componentes curriculares? Como os docentes foram preparados para inserirem a 

temática em suas aulas? A partir dessas e outras indagações nosso foco é nas práxis de 

educadores do ensino básico em relação às experiências e possíveis desafios 

vivenciados ao trabalharem em suas práticas efetivas de salas de aulas com a aplicação 

da lei, destacando-se o princípio, “ações educativas de combate ao racismo, ao 

preconceito e as discriminações” vinculadas às relações com pessoas negras, brancas, 

mestiças, pardas, amarelas, dentre outras. 

 

 PALAVRAS–CHAVE: Lei 10.639/2003. Relações Étnico-raciais. Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

  

1- INTRODUÇÃO  
 

Na sociedade atual ainda há muitas marcas da desigualdade histórica quando se 

trata de negros no Brasil e no mundo. Muitos negros ainda sofrem com o racismo e a 

discriminação e não encontram condições sociais de educação e desenvolvimento 

profissional. É importante ressaltar que as diferenças culturais não podem nem devem 

ser vistas como sinônimo de inferioridade, mas, devem ser respeitadas. Reflita-se: 

 

Negritude/negritudes: substantivo próprio ou comum? Movimento 

político, social, literário, tudo isso ao mesmo tempo, ou vocabulário 

                                                           
1 Discente do Departamento de Letras/Língua Portuguesa/ CAWSL/UERN/Assu, RN.  E-mail: silva-

lima13@hotmail.com 
2 Docente do Departamento de Letras/Língua Portuguesa/UERN/CAWSL/Assu, RN. E-mail: 

franciscaramoslopes48@gmail.com 
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utilizado simplesmente para refletir o fato de se pertencer a raça 

negra? (BERND,1988, p. 10)    

  É sabido que os alunos negros no Brasil, durante muito tempo passaram, e ainda 

passam, por situações desagradáveis devido ao preconceito de pessoas ignorantes. 

Grande parte desses alunos passam a ter dificuldades, ou medo, talvez, de se afirmar 

como negro, como afrodescendente. Porém, essa dificuldade se dá pelo fato desses 

alunos não terem um estudo adequado sobre a história da cultura afro-brasileira e 

africana, para assim, ter como referência e orgulho pessoas que fizeram história aqui no 

Brasil e também na África. 

 Essa prática discriminatória prejudica significativamente o desempenho dessas 

crianças em sala de aula. A diferença no desempenho escolar entre crianças negras e 

brancas é notável.  

                     

  

Diante dos resultados, vê-se a necessidade de explorar essa problemática. Em 20 

de dezembro de 1996, passa a vigorar a lei nº 9.394 acrescida do arts. 29-A e 79-B. 

 Em seguida, em 9 de janeiro de 2003 foi criada a lei nº10.639/2003 que altera a 

lei nº 9.394. Veja-se cópia do documento oficial: 
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 Com base no que foi relatado, o objetivo desse artigo é investigar e analisar as 

experiências e desafios vivenciados por professores da educação básica ao trabalharem 

em suas práticas efetivas de sala de aula com a aplicação da lei nº 10.639/2003. 

2- MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa se efetivou no âmbito da Linguística aplicada (LA), é uma pesquisa 

qualitativa/interpretativista (MOITA LOPES, 1996; BIKLEN & BOGDAN, 1994) e foi 

aplicada em uma escola municipal de Assu (doravante EA) e em Pendências (doravante 

EP). Na primeira o questionário foi respondido por 14 docentes e na segunda por 10 

docentes. Foram realizadas visitas as escolas, entrevistas, conversas informais, rodas de 

conversa e questionários aplicados com os professores da educação básica das 

respectivas escolas. Considerando como é o discurso de professores da educação básica 

sobre a aplicação da lei 10.639/2003.  

Foram aplicadas as seguintes perguntas durante as oficinas: O que os docentes 

da educação básica pensam, sobre a lei 10.639/2003? Quais as mudanças curriculares 

evidenciadas na escola após o surgimento dessa lei? Quais as contribuições advindas 

para as práticas docentes com a aplicação da lei 10.639/2003 em âmbito escolar? Qual a 

preparação recebida pelo corpo docente das escolas da rede pública de ensino para 

atuarem com os conteúdos sobre Educação das Relações Étnico-raciais?  

3- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em suas pesquisas, Munanga (2005, p. 54) discute sobre a preparação dos 

educadores para aplicarem a lei 10.639/2003. Veja-se: 

 [...] os educadores e as educadoras brasileiros não receberam na sua educação e 

formação de cidadãos, de professores/as o necessário preparo para lidar com o 
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desafio da problemática da convivência com a diversidade. Os resultados e as 

manifestações de discriminação resultantes dessa situação colocam o nosso 

discurso em prol de uma escola democrática quotidianamente em xeque e 

indagam a nossa postura profissional.  

Munanga (2005) ressalta a falta de capacidade e preparo dos docentes com 

relação a enfrentar desafios, como discutir a questão de preconceito em sala de aula 

quando se trata de uma sociedade tão racista e intolerante.  

Vale salientar que todos os professores pedem por oficinas, projetos e cursos 

ligados à temática africana (história, cultura, literatura) que os levem a conhecer a lei e 

saber como pode colocá-la em prática na sala de aula, muitos alegam não ter 

conhecimento, por isso não põem em prática. Eis, algumas das respostas dos docentes 

ao serem indagados sobre a preparação recebida pelo o corpo de escolas da rede pública 

de ensino para atuarem com o conteúdo sobre educação das relações étnicos-raciais,  

Na verdade, por parte da secretaria municipal de educação e/ou de 

escola não ocorreram incentivos, salvo esse atual momento em que 

estamos afetivamente debatendo, refletindo sobre o tema. (Professor 

13: EA) 

Não recebemos nenhuma formação (Professor 10: EA) 

Apesar do tema ser discutido de forma pontual na escola, acho a 

formação ainda insuficiente e com poucos profissionais especializados 

ou dedicados ao tema. (Professor 9: EP) 

 

Infelizmente a temática é pouco aprofundada, discutida e vivenciada. 

Tivemos leituras coletivas, rodas de conversa. (Professor 1: EP) 

 

 Aguiar (2010, p.94) ao falar dessa problemática mostra que: 

As questões relativas à aplicabilidade da lei já foram e ainda são 

discutidas em diversos eventos científicos envolvendo vários 

especialistas, resultando em propostas, posicionamentos, materiais de 

apoio aos professores e outras propostas. Entretanto, infelizmente, 

ainda encontramos profissionais da educação sem o preparo 

necessário para trabalhar as questões relativas a História e cultura 

afro-brasileira e africana  

As entrevistas e discussões foram extremamente produtivas, para deixar clara a 

dificuldade que o cidadão negro ainda encontra para se inserir em meio à sociedade nos 

dias de hoje, o que é um absurdo, e mais absurdo ainda é saber que algumas escolas não 

se preocupam nem em buscar informações sobre a lei e orientar seus professores, muito 

menos em aplicá-las. Através das oficinas, descobrimos que alguns professores apenas 

ouviram falar sobre a lei, pois ao serem indagados sobre o que os decentes da educação 

básica pensam sobre a lei nº 10.639/2003, responderam: 
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Não conheço a fundo essa lei, apenas ouço falar, em televisão, revistas 

etc.  (Professor 11: EA) 

As mudanças ainda são poucas: houve o início de uma maior atenção 

e importância a estudo da cultura afro-brasileira. Mas a mesma 

precisa-se, aos poucos, ser mais trabalhada com os alunos e 

comunidade escolar. (Professor 10: EP) 

Acho boa, a lei para trabalharmos, mas não temos apoio. (Professor 9: 

EA)   

Se tratando dessa falta de informação vejamos o que diz um trecho que está 

presente em Brasil (2007, p.29): 

O sucesso das políticas públicas de Estado, institucionais e 

pedagógicas, visando a reparações, reconhecimento e valorização da 

identidade, da cultura e da história dos negros depende 

necessariamente de condições físicas, materiais, intelectuais e afetivas 

favoráveis para o ensino e para aprendizagens; em outras palavras, 

todos os alunos negros e não negros, bem como seus professores, 

precisam sentir-se valorizados e apoiados.  

 E muitos deixam claro que conhecem, mas não põem em prática: O que os 

decentes da educação básica pensam sobre a lei nº 10.639/2003? 

Tenho conhecimento da lei, mas não trabalho na prática.   (Professor 

8: EA) 

Na que eu trabalho, ou melhor aqui, foi comprado um material 

excelente e foi dado oficinas, mas infelizmente a maioria dos 

professores se fazem de desentendidos. (Professor 4: EP)   

Pereira (2007, p.15) critica essa atitude dos docentes quando fala: 

Daí a necessidade imediata de educadores e educandos se articularem, 

a fim de estabelecer redes de convivência que resultem não só no 

ensino aprendizagem de determinados saberes, mas, para, além disso, 

na percepção e na aceitação da importância de outras tantas maneiras 

de viver e de saber. 

Observando as respostas anteriores pensamos que talvez a situação étnico-racial 

não muda no Brasil porque as pessoas não se preocupam em mudá-la. Devemos deixar 

claro que a culpa da mudança não acontecer não está somente com a escola, os 

professores devem buscar se atualizar sempre para a melhoria de seu ensino, não só no 

aspecto étnico-racial, mas em todas as áreas. Porém existem pessoas que lutam por essa 

mudança, também vimos casos de professores que trabalham sim a educação e 

diversidade étnico-racial em sala de aula. Atente a algumas respostas quando 
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responderam à pergunta sobre as mudanças curriculares evidenciadas na escola após o 

surgimento da lei 10.639/2003: 

A partir de sua implementação tivemos a possibilidade de enfatizar em 

nossas salas de aula a importância da cultura afro-brasileira como 

formadora da nossa sociedade, em que os negros são considerados 

como sujeitos históricos.  (Professor 8: EP) 

Mudanças nos conteúdos programados, práticas corporais, abordagem 

pedagógica visando dialogar com a lei. Temos geradores incluindo a 

discussão afrodescendente. (Professor 1: EP) 

Os professores, de modo geral, foram instigados a pesquisar e 

desenvolver seus planejamentos em prol da cultura afro-brasileira, 

porém, em virtude de na prática escolar não se constituir como 

disciplina “obrigatória”, depende do interesse e envolvimento de cada 

docente para aplicar ou não tais conteúdos em sala de aula. (Professor 

13: EA) 

Assim, podemos perceber que parte dos professores entendem a importância 

passar a ideia de que:  

 O Brasil, país multi-étnico e pluricultural, [...]em que todos se vejam 

incluídos, em que lhes seja garantido o direito de aprender e de ampliar 

conhecimentos, sem ser obrigados a negar a si mesmos, ao grupo 

étnico/racial a que pertencem e a adotar costumes, idéias e comportamentos 

que lhe são adversos. (BRASIL, 2004, p.18) 

 

4- CONCLUSÃO  

Os docentes relataram casos de descriminação que aconteceram na escola em 

que trabalham que poderiam ser evitados se essa questão fosse trabalhada da maneira 

correta. Também deixaram claro a falta de estudos formativos para trabalharem a 

aplicabilidade da lei 10.639/2003 em suas práticas docentes. Desse modo, os resultados 

não são os esperados, pois a nossa expectativa seria que a lei 10.639/2003 estivesse 

sendo posta em prática tendo em vista as dificuldades, preconceitos e discriminação que 

os negros sofrem. Desde a escola, os alunos devem ter conhecimento de todas as 

vitórias, conquistas, todas as contribuições que nos foi dada pelo povo negro, para que 

isso sirva de exemplo e orgulho, e para que não se sintam inferiores aos seus colegas.  
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RECURSO DIDÁTICO PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DO LÉXICO E 

DA GRAMÁTICA ESPANHOLA: ANÁLISE DO DICCIONARIO 

COMBINATORIO DEL ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO (O REDES) 

 

Alcélia Lima Maia
1 

; Márcia Socorro Ferreira de Andrade Silva
2
 

 

RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi analisar as características macro- e 

microestruturais do REDES: diccionario combinatorio del español contemporáneo , 

levando-se em conta o seu potencial como ferramenta didática para o curso de 

Licenciatura em Letras- espanhol, para alunos em nível intermediário e avançado, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em Mossoró. Em termos de 

caracterização, esta pesquisa classifica-se como um tipo de abordagem denominado 

qualitativo, sendo adotadas as bases metodológicas da pesquisa-ação. Sua principal 

característica é ser situacional, ou seja, buscar diagnosticar um problema de Ensino em 

uma dada realidade específica e intervir de modo a alterar tal realidade. Não visa, 

portanto, a generalizações. A pesquisa consistiu em duas etapas bem definidas. Na 

primeira, com fundamentação nas teorias Lexicográficas e Metalexicográficas, 

examinamos o REDES. Na segunda etapa, analisamos as principais necessidades dos 

alunos do quarto e quinto períodos, quanto a conteúdos gramaticais e lexicais da língua 

espanhola. Para esta etapa, foram realizadas durante os meses de fevereiro a março de 

2015.1 coletas de questionários e produções textuais dos alunos do quarto e quinto 

períodos do citado curso. A análise dos dados revelou que os alunos do quarto período 

ainda não têm maturidade para adotarem o REDES como material didático, ao passo 

que, os alunos do quinto período demonstraram maior maturidade e possibilidade de 

usar tal recurso didático. Ratificamos que os achados da pesquisa são específicos para 

os grupos de alunos analisados, a saber: o quarto e quinto períodos de 2015.1, sem 

condições de generalizações. 

PALAVRAS-CHAVE: Espanhol. Lexicografia. Gramática. Ensino. 

INTRODUÇÃO 

               Durante o aprendizado de uma nova língua é comum que surjam dúvidas na 

utilização de determinadas palavras e expressões do idioma a ser aprendido, que na 

maioria das vezes, só tem seu sentido entendido pelos nativos do idioma; ou, por 

aqueles que estão já há muito tempo familiarizados com o uso da língua estrangeira.    

 

______________ 

1 
Discente do Curso de Licenciatura em Letras com Habilitação em Língua Espanhola e suas Respectivas 

Literaturas, Campus Central, UERN.  email: teahmaia@gmail.com 
2 
Doscente do Curso de Licenciatura em Letras com Habilitação em Língua Espanhola e suas Respectivas 

Literaturas, Campus Central, UERN.  email: aicramarcia@gmail.com 
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             Assim sendo, é normal de se esperar que para alunos e curiosos em geral que 

buscam aprender um idioma estrangeiro surjam, durante o caminho, dúvidas e entraves 

de diferentes espécies, sejam aspectos gramaticais, lexicais, ou culturais, por exemplo. 

          Entendendo essa dificuldade como realidade da maioria dos estudantes 

universitários da língua espanhola, língua essa que apresenta semelhanças com o idioma 

português e; justamente devido a essas semelhanças, torna-se tão repleta de armadilhas 

de vocabulário para brasileiros que tentam utilizá-la, é que se torna importante conhecer 

e saber usufruir de recursos didáticos voltados ao léxico; tais como os dicionários.     

          É interessante que o aluno tenha ao seu alcance instrumentos de ensino que o 

auxiliem no aprendizado, e mesmo após tanto tempo depois de sua criação, o livro 

continua sendo indispensável, seja ele impresso em papel e tinta, seja digitado e 

distribuído pela rede mundial de informática. O certo é que o conhecimento escrito 

ainda é um excelente instrumento para se fazer uso quando o objetivo é armazenar 

informações na memória. Para o estudante de idiomas, dois dos instrumentos de 

fundamental importância são o dicionário e a gramática.  

               O REDES apresenta fronteira entre esses dois tipos de materiais didáticos, por 

isso o escolhemos para analisar se suas características adéquam-se às necessidades 

lexicais e gramaticais  sentidas por alunos do quarto e quinto períodos do semestre 

2015.1 do curso de Letras-Espanhol da UERN, Campus Central.  

               O objetivo da presente pesquisa foi, inicialmente, analisar as características 

macro- e microestruturais do REDES: diccionario combinatorio del español 

contemporáneo, levando-se em conta o seu potencial como ferramenta didática para o 

curso de Licenciatura em Letras- espanhol, para alunos em nível intermediário e 

avançado, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em Mossoró. Entretanto, 

por questões de tempo, além de demandas diversas surgidas ao longo da vigência do 

projeto, tivemos que reduzir nosso corpus apenas para o quarto e quinto períodos de 

2015.1. Os detalhes e o resultado das análises expomos nos próximos tópicos deste 

artigo. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

               Deve-se iniciar esta seção, esclarecendo que nas Ciências ditas Humanas e 

Sociais, tais como a Psicologia, Educação, Sociologia e; em nosso caso, na Linguística, 

os métodos de pesquisa devem ser adequados à realidade dos objetos de análises 

específicos a estas áreas. 

               Em termos de caracterização, esta pesquisa classifica-se como um tipo de 

abordagem denominado qualitativo, sendo adotadas as bases metodológicas da 

pesquisa-ação, uma vez que a motivação para nossas ações se configurou das 

necessidades identificadas nas salas de aulas nos momentos das atividades das próprias 

disciplinas que o coordenador deste projeto ministrava no seu período de vigor, que foi 

2014-2015. Sua principal característica é ser situacional, ou seja, buscar diagnosticar um 

problema de Ensino em uma dada realidade específica e intervir de modo a alterar tal 
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realidade. Não visa, portanto, a generalizações. A pesquisa consistiu em duas etapas 

bem definidas. 

                Na primeira, com fundamentação nas teorias Lexicográficas e 

Metalexicográficas, examinamos o REDES. Observando sua estrutura, organização, 

objetivos didáticos, macro e microestrutura. Durante nossas análises teóricas, fez-se 

uma breve revisão a respeito dos tipos de dicionários existentes, a partir de Welker 

(2004).  Durán e Xatara (apud XATARA  E HUMBLÉ, 2006); além de Haensch e 

Omeñaca (2004) e Bajo Pérez (2000) serviram-nos de base para as reuniões inicias em 

que as discussões giraram em torno da Lexicografia e Lexicografia pedagógica (ou 

Metalexicografia). 

Após a averiguação estrutural do REDES, a forma como apresenta os lemas e 

como busca informar àquele que o manuseia os possíveis usos de combinações do 

espanhol, o passo seguinte era o de determinar se seu uso seria aplicável às turmas do 

quarto e quinto períodos de espanhol da UERN, campus de Mossoró. 

               Nessa segunda etapa, analisamos as principais necessidades dos alunos do 

quarto e quinto períodos, quanto a conteúdos gramaticais e lexicais da língua espanhola, 

a fim de elaborar um perfil desses alunos e identificar se o REDES lhes seria um 

material adequado. Para este momento, foram realizadas durante os meses de abril e 

maio de 2015.1, coletas de questionários e produções textuais dos alunos do quarto e 

quinto períodos do citado curso. 

               Serviram-nos, portanto, de instrumentos de coleta de dados, primeiramente, 

um questionário elaborado entre os meses de fevereiro e março de 2015. Dito 

questionário foi aplicado entre os meses de abril e maio de 2015.1, nos turnos 

vespertino e noturno, nas turmas do quarto e do quinto períodos, pela professora 

coordenadora do projeto, tendo a colaboração da aluna bolsista. Esses dois períodos são 

pertencentes ao curso de Letras com Habilitação em Espanhol da UERN, no campus 

central, em Mossoró.  

               Após aplicados os questionários, tanto a coordenadora do projeto como a aluna 

bolsista realizaram a leitura, análise e organizaram os dados em tabelas de acordo com 

os resultados achados, elencando assim as principais dificuldades lingüísticas pontadas 

pelos informantes durante o aprendizado da língua espanhola. 

               O segundo instrumento de coleta foram as próprias produções textuais dos 

alunos, realizadas ao longo do semestre 2015.1, na disciplina Leitura e Produção de 

Textos I em língua espanhola (do quarto período, turno vespertino) e Leitura e Produção 

de Textos II em língua espanhola (do quinto período, turno noturno). Estando então, o 

corpus composto pelos questionários respondidos e pelas produções de textos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quanto aos questionários 

A aplicação do questionário tinha por objetivo estabelecer as principais 

dificuldades sob a própria ótica dos alunos do quarto e quinto períodos do curso. Foi 

uma maneira de valorizarmos a voz desses informantes. As perguntas indagam sobre o 

que os alunos acham mais difícil na hora de ler ou escrever, se o léxico ou a gramática. 

Questiona-se também sobre o nível de familiaridade dos alunos quanto à leitura e à 

escrita de textos em espanhol, se eles preferem escrever ou ler na língua estrangeira. 

Indagou-se ainda acerca da familiaridade com o uso do dicionário em suas atividades 

acadêmicas de escrita e leitura em espanhol.  
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A análise do questionário aplicado na turma do quinto período de 2015.1 

demonstrou que os alunos têm maior facilidade para a leitura de textos do que para a 

escrita.  Ao ler um texto em espanhol,  a principal dificuldade encontrada, segundo eles, 

é apresentada ao se depararem com aspectos da cultura estrangeira, mais do que com o 

léxico. A respeito das dificuldades encontradas na hora da produção de textos em 

espanhol, o léxico foi apontado como um fator de dificuldade, perdendo por pouco para 

o estranhamento com a gramática espanhola.  

Ao serem questionados sobre a quantidade de livros lidos no decorrer de cada 

semestre, a média apresentada pelos alunos é de menos de 2 livros por semestre. 

Enquanto que no que diz respeito à produção textual da turma, ficou um meio termo 

entre mais de cinco e menos de cinco textos escritos por semestre. A prática de uso do 

dicionário no momento da leitura de textos em espanhol variou entre sempre e 

raramente utilizado. Já ao serem perguntados se fazem ou pretendem fazer uso do 

dicionário em sala de aula ao lecionarem, a maioria demonstrou interesse em seu uso 

para o ensino. O conhecimento da turma a respeito da utilidade do manuseio do 

dicionário durante os estudos envolve a apresentação trazida por eles do significado das 

palavras e da classe gramatical a qual elas pertencem, e sua função e a forma correta de 

se escrever uma palavra. O dicionário foi apontado também como um guia para auxiliar 

na compreensão das palavras. Ao serem questionados sobre os tipos de dicionários que 

conhecem e sobre o seu manuseio, a principal resposta foi o dicionário tradicional, onde 

se encontram o significado das palavras, e a maioria diz possuir facilidade ao manusear 

este tipo quando necessário. 

Quando analisados os questionários aplicados ao quarto período, as respostas 

não se distanciaram em muito das apresentadas pelos alunos do quinto. Para os alunos 

do quarto, é mais fácil escrever que ler. Na leitura, a principal dificuldade encontrada 

está no que diz respeito ao léxico estrangeiro, enquanto que; na escrita, a dificuldade se 

apresenta maior nos aspectos da gramática.  

A turma informa que a leitura de livros em espanhol está abaixo de 2 livros por 

semestre, quanto à escrita de textos em língua espanhola segue-se o mesmo meio termo 

apresentado pela turma do quinto período. O uso do dicionário durante leituras em 

espanhol se mostrou constante na turma, assim como a pretensão de seu uso na hora de 

lecionar espanhol em suas salas de aula quando professores.  

Assim como na turma do quinto período, o conhecimento destes a respeito do 

uso do dicionário está restrito ao significado das palavras nele apresentadas, à tradução 

das palavras, quando se tratam de dicionários bilíngues, à apresentação da classe 

gramatical e aspectos gerais relacionados ao léxico. Ele foi também apontado como um 

guia utilizado como ferramenta de estudo e ensino da língua. Os dicionários apontados 

como sendo do conhecimento deles foram o tradicional que traz o significado das 

palavras, o bilíngue e os dicionários digitais. Foi unânime na sala a afirmativa a respeito 

do manuseio do dicionário como ferramenta de auxílio aos estudos, todos se mostraram 

familiarizados com seu uso e apontaram facilidade em sua utilização quando necessária. 

 

Quanto às produções textuais 

 

               Para a análise das produções de textos usamos três categorias de erros, a saber: 

1. Erros Gramaticais; 

2. Erros de Escrita; 

3. Erros Textuais. 

               Foram identificados mais erros relacionados à gramática e escrita, com um 

número considerável também de erros ditos textuais. Todos os textos analisados 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1663



apresentaram equívocos quanto aos aspectos gramaticais da língua espanhola, seguindo 

a seguinte ordem crescente de erros: conjugação dos tempos verbais, flexão (nominal 

e/ou verbal), concordância (nominal e/ou verbal) e uso de pronomes textuais; 

totalizando 100% do corpus estudado com estes tipos de erros.  

               No que se refere aos erros de escrita, os principais foram em ordem crescente 

de ocorrência: ortografia, acentuação e pontuação. Em menor frequência, identificamos 

ainda erros de separação silábica, quando no final da linha, o que denominamos 

translineação. 

               Já os erros textuais apresentaram uma equivalência de ocorrência, em outras 

palavras, ocorrem igualmente em todos os textos tanto erros de coesão como de 

coerência. Em menor número, mas também em quantidade e condições consideráveis, 

identificamos equívocos na organização textual, tais como: estruturação dos parágrafos.  

               Dentre os erros gramaticais, elencamos, dentre outros, a dificuldade com 

expressões próprias da língua espanhola, como; por exemplo, suas colocações, tema 

abordado no  REDES. Os alunos do quarto período não demonstraram habilidade com 

as colocações da língua espanhola, fazendo uso quase que predominantemente de 

estruturas próprias do português brasileiro, apenas realizando a tradução inconveniente 

ao espanhol. Já os alunos do quinto período, ainda que de maneira muito superficial, já 

fizeram mais usos corretos de padrões próprios da língua espanhola, respeitando alguns 

usos de colocações próprias desse idioma. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

               A análise dos dados revelou que os alunos do quarto período ainda não têm 

maturidade para adotarem o REDES como material didático, ao passo que, os alunos do 

quinto período demonstraram maior maturidade e possibilidade de usar tal recurso 

didático. Ratificamos que os achados da pesquisa são específicos para os grupos de 

alunos analisados, a saber: o quarto e quinto períodos de 2015.1, sem condições de 

generalizações. 

               Entendemos como resultado desta pesquisa, que os alunos do quarto período 

que serviram de informantes a este estudo não estão aptos a usar com proficiência o 

REDES de forma a obter os objetivos visados por este tipo de material didático. Estes 

alunos precisam antes resolver problemas mais básicos e ditos elementares de 

conhecimento da língua, sendo mais indicados para estes alunos os dicionários 

monolíngües tradicionais. 

Já os alunos do quinto período, desde que acompanhados e corretamente orientados, 

podem fazer uso deste tipo de material com maiores chances de alcançar resultados 

positivos de aprendizagem. Claro que qualquer estudante de espanhol como língua 

estrangeira pode usar o REDES como e quando quiser. Limitamos-nos a mencionar seu 

uso como material didático adotado de maneira formal.  Neste caso, não o consideramos 

indicado, visto que o seu grau de dificuldade pode acarretar mais problemas do que 

soluções de conflitos com a língua. Dentre os principais problemas que seu uso em 

níveis não preparados pode acarretar é o desânimo e o preconceito contra este tipo de 

material. 

               Ressalte-se aqui, que devido a motivos que fogem ao nosso controle, tais como 

a ocorrência da greve da UERN no semestre em que a presente pesquisa estava sendo 

concluída, não pudemos realizar a etapa final do estudo que correspondia a Proposta de 

Atuação para solução dos problemas apontados pelos informantes e o uso correto deste 

tipo de material pelos alunos do quinto período de 2015.1.  
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RESUMO: No desenvolvimento da pesquisa analisamos livros didáticos de língua 

portuguesa para o ensino fundamental com o intuito de investigar de que forma as relações 

dialógicas eram abordadas nas propostas de escrita de gêneros narrativos. Optamos pela 

coleção Português: Linguagens de Cereja & Magalhães, dada a popularidade desse material 

entre inúmeros docentes das diversas partes do país. Nessa pesquisa discutimos como essas 

propostas consideraram a relevância das relações dialógicas na composição das narrativas, 

pontuando as relações dialógicas entre os textos e referências exteriores e os elos entre as 

vozes do autor, narrador e personagens. 

PALAVRAS-CHAVE: Relações dialógicas. Narrativas. Livro didático. Escrita. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Partimos de uma concepção de linguagem baseada na concepção dialógica da 

comunicação (Bakhtin [1952-1953] /2003, [1929/1963]/2007 ), segundo a qual todos os 

enunciados se relacionam através de cadeias discursivas, uma vez que qualquer enunciado se 

baseia em vozes anteriores bem como pode suscitar futuros enunciados, vozes posteriores, 

formando, assim, uma cadeia discursiva. Dado esse caráter necessariamente dialógico da 

linguagem, acreditamos que a consideração das relações dialógicas nas atividades dos livros 

didáticos é imprescindível para um adequado trabalho com a linguagem no contexto escolar. 

Seguindo essa perspectiva, interessamo-nos por investigar se as atividades de 

produção textual de gêneros narrativos presentes na coleção de livros didáticos para ensino 

fundamental Português: Linguagens , de Cereja & Magalhães, pontuam aspectos relevantes 

das relações dialógicas, considerando que os textos são produzidos em um meio dialógico, 

escritos a partir de conhecimentos prévios e destinados a futuros leitores. Dessa forma, 

observamos de que forma são abordadas nas propostas de produção textual as referências a 

textos anteriores, os elos existentes entre as vozes do autor, narrador e personagens, os 

vínculos entre as redações dos alunos e futuras respostas, concretizadas em enunciados 

vindouros. 
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Para ilustrar nossa pesquisa, apresentamos a análise de uma proposta de produção 

textual de um gênero narrativo, o conto, pontuando como os aspectos dialógicos foram 

abordados nessa atividade. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, examinamos os quatros livros didáticos que 

compõem a coleção para o ensino fundamental Português: Linguagens de William Roberto 

Cereja e Tereza Magalhães Cochar (CEREJA; COCHAR 2010a, 2010b, 2010c, 2010d). 

Primeiro compilamos as atividades de produção de escrita de gêneros narrativos e, em 

seguida, analisamos essas atividades de acordo com a perspectiva bakhtiniana, pontuando 

como eram abordadas as relações dialógicas nessas atividades. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para ilustrar nossa pesquisa, analisamos a seguir uma proposta de produção textual 

de um gênero narrativo, que se encontra o livro didático Português: Linguagens, 9º ano 

(CEREJA; COCHA, 2010d, p. 81). 

A atividade se encontra em uma seção intitulada “Produção textual”, mas antes da 

proposta propriamente dita o livro apresenta um conto, Felicidade clandestina de Clarice 

Lispector, e uma série de perguntas acerca do texto que vão abordando paulatinamente o 

gênero discursivo a ser desenvolvido pelo aluno. 

Tanto esses questionamentos como a própria leitura do conto já ajudam o aluno a ir 

conhecendo o gênero, ou seja, propiciam que o aluno estabeleça elos dialógicos com essas 

vozes anteriormente apresentadas, as quais ele poderá retomar, de uma forma ou de outra, 

quando da execução de seu próprio conto. 

É, portanto, depois dessa introdução sobre o gênero narrativo estudado na unidade 

que se apresenta a proposta, na subseção “Agora é a sua vez”, da atividade de escrita. Segue a 

atividade: 

 

Apresentamos a seguir o início de três contos de escritores brasileiros. Escolha um 

deles e dê continuidade à narrativa. Se preferir, escreva um conto com um assunto diferente 

dos propostos. 
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O telefonema pegou-a de surpresa. Atendeu com impaciência, os olhos presos a um 

livro que tinha nas mãos, uma história policial que não conseguia parar de ler. Era bom 

estar sozinha lendo um livro de suspense numa noite de ventania. O sábado já estava quase 

no fim e ela ali, presa àquelas páginas. O som do telefone era uma intromissão, um estorvo. 

Atendeu a contragosto. 

(Heloísa Seixas. Contos mínimos. Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 43) 

 

– Até que enfim chegou a minha vez, Camila. 

Tatá reclamou com razão. Quase todo mundo já tinha respondido as perguntas do 

caderno de Camila. Ele esperou, esperou, esperou com paciência, com calma, com o canto 

dos olhos, com uma vontade doida de pegar aquele caderno espiral de capa ensebada de 

tanto passar de mão. Às vezes ficava com uma ligeira impressão de que Camila sabia dessa 

sua ansiedade – e, pior, sabia do motivo da ansiedade – e por isso negava silenciosamente o 

direito de Tatá registrar suas respostas no caderno dela. 

 – Até que enfim... 

(Edson Gabriel Garcia. Contos de amor novo. 3. Ed. São Paulo: Atual, 1999. p.50.) 

 

Esse barulho todo é o Nilo chegando. Jogou os livros e cadernos no sofá e gritou para 

a mãe que queria comer. 

 – Como se eu não soubesse – disse ela. – Mas primeiro, ó – apontou para os livros no 

sofá – e depois, ó: lavar as mãos. 

 – É pra já – ele disse. Pegou os livros, levou-os para o quarto e voltou correndo. E 

enquanto enxugava as mãos se olhando no espelho da pia, gritou para a cozinha 

 – Mãe, tenho uma novidade. 

(José J. Veiga. Torvelinho dia e noite. São Paulo: Difel, 1985. p. 11) 

 

Observamos que o livro apresenta o início de três contos, os quais poderiam ser 

continuados pelo aluno. Pode-se dizer, assim, que o conteúdo temático (BAKHTIN, [1952-

1953]/2003) já se encontra, pelo menos, sugerido ao aluno. Por esses pequenos fragmentos, o 

 aluno também tem acesso a diferentes estilos de escrita, todavia não é possível antever se o 

aluno seguirá, de algum modo, o estilo das narrativas propostas ou se as conduzirá a partir de 

outro estilo; talvez o estilo que o aluno seja capaz de empregar em seu dado momento de 

escolarização. Lembramos que para Bakhtin ([1952-1953]/2003), o estilo é uma característica 
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tanto individual quanto do gênero discursivo e que a possibilidade de se mover em um estilo 

individual ou genérico é tanto maior quanto mais proficiente seja o autor. Desse modo, talvez 

a continuidade das histórias resulte em uma quebra de estilo, pois os alunos em idade escolar 

possivelmente ainda não dispõem do mesmo conhecimento e, portanto, dos mesmos recursos 

expressivos que os autores dos textos. No que se refere à estrutura composicional 

(BAKHTIN, [1952-1953]/ 2003), também pairam dúvidas acerca das reais possibilidades de 

conclusão pelo aluno, pois as indicações do livro (pelo menos até aquele momento) parecem 

insuficientes para que o aluno possa dar o acabamento enunciativo típico desse gênero 

discursivo. 

Mesmo considerando o exemplo do gênero dado, o conto Felicidade Clandestina, as 

questões de leitura previamente trabalhadas bem como essas orientações, é provável que o 

aluno ainda apresente dificuldades para escrever seu texto. Isso não se deve somente a uma 

suposta falha do livro didático em que positivamente se busca, possivelmente 

deliberadamente, arranjar vozes e exemplos a partir dos quais o aluno possa se basear para 

escrever seu texto. Essas instruções talvez não sejam suficientes dadas não apenas a 

complexidade do gênero, mas as dificuldades de escrita que muitos alunos de um 9º ano 

possivelmente apresentam, tais como um registro ainda distante da norma culta e a 

dificuldade de conceber e textualizar uma história coerente. 

 Além do início desses contos, a atividade de produção textual traz as seguintes 

recomendações, que comentamos a seguir: 

  

Ao produzir seu texto, siga as instruções: 

a) Tenha em mente que seu conto será lido por colegas, professores, familiares e amigos, pois 

ele fará parte do livro que seu grupo irá produzir e expor na mostra “Quem conta um conto 

aumenta um ponto”, proposta no capítulo Intervalo desta unidade. 

Por meio desta orientação, evidenciam-se ao aluno quais são os possíveis 

destinatários de seu texto. Assim, ao especificar quem será o outro que lerá o texto, destacam-

se relações dialógicas que poderão ser estabelecidas, pois o autor do conto escreve esperando 

uma futura resposta, produzindo seu texto pensando no outro. 

 

b) Antes de escrever, imagine o conflito, ou seja, a situação problemática que as personagens 

viverão, e como ocorrerá sua superação. Além disso, planeje a organização dos fatos, 

estruturando o enredo em partes (introdução, complicação, clímax e desfecho) ou 
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encontrando uma maneira de subverter essa estrutura. No caso de sua escolha ter recaído 

sobre um dos inícios sugeridos, a introdução já está feita. 

Por meio dessa instrução se pontua a importância dos acontecimentos que 

sustentarão o enredo. O aluno, convidado a produzir o texto, precisa recorrer a vozes 

anteriores, a modelos composicionais do gênero e até a motivos temáticos, que poderá 

empregar com maior ou menor independência. De todo modo, mesmo que isso não esteja dito 

explicitamente, para escrever adequadamente o discente precisa se valer de exemplos de 

textos e de gêneros discursivos, que lhe fornecerão, por retomada dialógica, modelos de 

composição, tema e estilo adequados ao gênero proposto. No entanto, cabe questionar se essas 

sugestões são suficientes para o desenvolvimento do texto. 

 

c) Ao redigir, empregue uma variedade de acordo com a norma-padrão da língua. Faça um 

rascunho e, antes de passar seu conto a limpo, revise-o cuidadosamente, seguindo as 

orientações do boxe “Avalie seu conto”. Refaça o texto quantas vezes achar necessário. 

Nesse momento, há uma clara indicação quanto ao estilo do texto, cujo registro, 

segundo o livro didático, deve seguir a norma padrão. Porém, além da existência de contos 

que não seguem a norma padrão, o conhecimento desta é apenas pressuposto para alunos do 

9º ano, embora, em geral, tais alunos ainda apresentem grande dificuldade com um registro 

mais culto da língua escrita. 

 

Provavelmente tendo em tela as possíveis dificuldades do discente, os autores do 

livro buscam orientá-lo ainda mais, destacando como seu texto poderá ser recebido, ou seja, 

indicando para o aluno como será a recepção ativa de seu texto, as possíveis vozes futuras que 

suscitará. 

Assim, além das instruções já transcritas, o livro traz ainda dois pequenos textos que 

servem de auxílio ou inspiração para a produção do discente. Seguem: 

 

O que é necessário para criar uma boa história? 

Veja a reflexão que o escritor italiano Umberto Eco faz sobre o ato de narrar: 

Entendo que para contar é necessário primeiramente construir um mundo, o mais 

mobiliado possível, até os últimos pormenores. Constrói-se um rio, duas margens, e na 

margem esquerda coloca-se um pescador, e se esse pescador possui um temperamento 

agressivo e uma folha penal pouco limpa, pronto: pode-se começar a escrever, traduzindo em 

palavras o que não pode deixar de acontecer. 
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Avalie o seu conto 

 

Observe se seu conto é uma narrativa ficcional curta; se apresenta poucas 

personagens, poucas ações e tempo e espaço reduzidos; se o enredo está estruturado em 

introdução, complicação, clímax e desfecho (ou subverte intencionalmente essa estrutura); se 

a linguagem empregada está de acordo com a norma padrão da língua. 

 

Por meio dessas observações, o aluno é instigado a pensar acerca de aspectos formais 

do gênero discursivo em questão: narrativa curta, poucos personagens, enredo com clímax e 

encerramento adequado. Ao avaliar o seu conto, o aluno, na verdade, está dirigindo seu olhar 

para o outro, para o leitor, que espera determinadas características do gênero conto. Trata-se 

de um interessante recurso didático, embora a nosso ver ainda se prescinda de um trabalho 

mais efetivo com as relações dialógicas internas, aquelas estabelecidas entre (as vozes de) 

autor, narrador e personagens. 

Por meio da análise dessa proposta, observamos que as relações dialógicas 

obviamente perpassam a atividade, pois não é possível trabalhar os gêneros sem os relacionar 

com textos anteriores ou sem pensar nas futuras respostas. Percebemos, porém, quem nenhum 

momento houve uma questão que especificasse as relações entre autor, narrador e 

personagens; relações essas que poderiam ter sido mais bem exploradas. Ainda assim se 

observa um considerável avanço na proposição de exercícios de produção textual, com a 

consideração das relações dialógicas que sustentam os enunciados. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Ao analisar a coleção Português: Linguagens de William Roberto Cereja e Tereza 

Magalhães Cochar (CEREJA; COCHAR 2010a, 2010b, 2010c, 2010d), observamos que as 

relações dialógicas aparecem nas propostas de escrita de narrativas, porém, por vezes, alguns 

pontos são pouco considerados, como, a exemplo da atividade analisada, a questão das 

relações dialógicas que se estabelecem internamente no texto narrativos entre as vozes de 

autor, narrador e personagens. 

 Percebemos também, assim como pode ser observado na tabela ao final deste texto, 

que a quantidade de propostas de gêneros narrativos diminui de acordo com a sequência da 

coleção, ou seja, conforme se avança na escolarização menos gêneros narrativos são 
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solicitados. Isso, acreditamos, vem de uma visão equivocada em que se embaralham as 

perspectivas do trabalho com a escrita e com a leitura. Embora tradicionalmente se acredite 

que as narrativas despertam o interesse de alunos mais novos, como os dos primeiros anos do 

segundo ciclo do ensino fundamental, é importante lembrar que a leitura dos gêneros 

narrativos pode ser prazerosa, mas a escrita de textos narrativos é complexa, daí porque não se 

deva restringi-la a esses anos da escolarização. 

 No que tange especificamente às relações dialógicas, observa-se um notável avanço, 

pois se procurar mostrar ao aluno exemplos anteriores, através dos quais ele pode traçar 

vínculos dialógicos, e também se orienta a pensá-lo na resposta futura, nos elos dialógicos que 

posteriormente seu texto pode suscitar. 
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ANEXO 

Tabela das propostas de escrita de gêneros narrativos 

 6° ano 7° ano 8° ano 9° ano 

Unidade 1 Cap. 1 Conto Mito Peça teatral  

Cap. 2 Conto Conto Texto Teatral  

Cap. 3 Conto Conto   

Unidade 2 Cap. 1 História em 

quadrinhos 

Poesia Crônica Conto 

Cap. 2 História em 

quadrinhos 

Poesia Crônica Conto 

Cap. 3 História em 

quadrinhos 

 Crônica  

Unidade 3 Cap. 1 Relato pessoal    

Cap. 2     

Cap. 3     

Unidade 4 Cap. 1     

Cap. 2     

Cap. 3     
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RESUMO: Este trabalho busca divulgar os resultados alcançados com a segunda e última fase da 

pesquisa Indústria cultural e ambiguidade em Donald Barthelme, que se encontra vinculada ao 

Grupo de Pesquisa em Literaturas Estrangeiras e Comparadas (LEC). Tal pesquisa tem como 

objetivo estudar a indústria cultural numa relação ambígua com os contos do escritor estadunidense 

Donald Barthelme (1931-1989), em especial o conto “Robert Kennedy, salvo das águas”
3
, presente 

no livro Sixty Stories (1981). Esse texto foi analisado segundo as teorias de Guy Debord (1997), no 

que diz respeito à sociedade do espetáculo, e Christoph Türcke (2010), que trabalha com o que 

denominou de sociedade excitada, caracterizando essa pesquisa como sendo bibliográfica, 

descritiva e interpretativa. Com base nas devidas discussões e análises, podemos concluir que o ser 

humano vive numa espécie de curto-circuito, este que atinge não a economia, mas o nosso cérebro. 

Evidentemente, chegamos ao monopólio da indústria cultural, que através dos seus recursos 

midiáticos tem nos estultificado, fazendo-nos desejar ser percebidos, ou seja, virar espetáculo. Não 

estamos mais vivendo necessariamente a vida, estamos vivendo de ilusão.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Sociedade do espetáculo. Sociedade excitada. Donald Barthelme. Pós-

modernismo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A indústria cultural possibilita o controle absoluto sobre o homem através de sua forma de 

padronizar e homogeneizar os diversos produtos culturais. Idealizando apenas os desejos dos 

consumidores, a indústria os condiciona a não pensar, ficando assim impossibilitados de formular 

ideias e refletir sobre as diversas questões que movem o nosso mundo.  

Para melhor entendermos o objetivo da indústria, nos concentremos na ideologia que 

medeia algumas questões para Adorno (1903-1969). Vejamos o cinema e o rádio, que ressaltados 

por Adorno e Horkheimer (2006), não precisam mais se apresentar como arte, uma vez que se 

legitimaram como indústria, buscando maiores rendimentos, com o lixo que propositalmente 

produzem. Esse é o objetivo da indústria: ganhar dinheiro. Isso parte da superficialidade dos 

objetos, que é maior para atender a grande quantidade de consumidores. Contudo, essa é uma 

observação falha, pois as pessoas por vezes não precisam das mesmas coisas, como afirma Adorno, 

elas apenas procuram pelo refúgio que a indústria cultural pode lhes oferecer. Isso nos leva a 

questionar se o que a gente vê e experimenta é ou não real, o chamado filtro da indústria cultural, 

pelo qual todos passamos quando nos imaginamos em um filme enquanto andamos na rua ou 

olhamos pela janela do ônibus, ou seja, a “velha experiência do expectador no cinema” (DORNO; 

                                                           
1 Discente do 7º Período do curso de Letras Inglês, do Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia” – 

CAMEAM/UERN, Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, Brasil. E-mail: jose.harry.potter@hotmail.com.  
2 Docente do curso de Língua Inglesa, do Departamento de Letras Estrangeiras, do Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de 

Albuquerque Maia” – CAMEAM/UERN, Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, Brasil. E-mail: ca_ponte@yahoo.com.br. 
3 “Robert Kennedy saved from drowning”. Todos os títulos e/ou citações referentes ao conto aqui analisado, foram traduzidos do 

inglês para o português pelos próprios autores. 
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HORKHEIMER, 2006, p. 104). Desse modo, a nossa vida é a própria indústria, o que acaba por 

atrofiar a nossa imaginação.  

O conceito de sociedade do espetáculo surge para compreender a sociedade 

contemporânea, que, já controlada pela indústria cultural, acaba-se por ter uma vida ilusória, em 

função de representações. Com essa e outras características, analisaremos o conto “Robert 

Kennedy, salvo das águas”, escrito por Donald Barthelme (1931-1989), escritor estadunidense da 

década de 50. Esperamos, após uma leitura crítico-interpretativa do texto, estabelecer uma relação 

entre o conto do Barthelme e o que Debord chamou de sociedade do espetáculo. Tal relação, que se 

dará de maneira ambígua, se fará com base na crítica, explicita e velada, expostas pelo autor, bem 

como pelo gênero do texto, que reforça essa duplicidade de sentido. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Antes de falarmos sobre Debord, criador do manifesto chamado por ele de sociedade do 

espetáculo, é preciso entender sobre a ambiguidade de Adorno, pois será a indústria cultural a 

principal responsável por controlar e fragmentar a vida das pessoas na sociedade contemporânea. 

Theodor W. Adorno escreveu alguns de seus mais famosos textos durante a Segunda Guerra 

Mundial, tendo publicado o livro A Dialética do Esclarecimento em 1944-47, em parceria com Max 

Horkheimer (1895-1973). Em seus trabalhos, ele fala do respeito pela arte, de sua renovação sem se 

entregar à indústria.  

É nesse momento, quando o mundo vira um grande espetáculo, que Guy Debord (1931-

1994) entra em cena. Diferente de Adorno, Debord tem uma visão mais radical, pois é defensor de 

uma teoria marxista mais ortodoxa. Segundo ele, “Toda a vida das sociedades nas quais reinam as 

modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo 

o que era vivido diretamente tornou-se uma representação” (DEBORD, 1997, p. 13). Ou seja, tudo é 

ideológico, e essa representação nada mais é do que o maquiar da realidade. Passamos a viver da 

ilusão, na qual a verdade não é mais essencial, o que, necessariamente, se trata de uma mediação da 

necessidade. O capitalismo está passando a controlar a natureza e o inconsciente (JAMESON, 

2006), pois a partir do momento que desejamos algo o capitalismo nos diz o que “queremos”, numa 

espécie de criação das necessidades, a qual é fabricada e não nos satisfaz, como defendiam Adorno 

e Horkheimer (2006). 

Tudo isso é oriundo da indústria, que controla o homem. Contudo, engana-se quem pensa 

que há um controle central dentro do capitalismo, pois uma vez que “A especialização das imagens 

do mundo se realiza no mundo da imagem automatizada, no qual o mentiroso mentiu para si 

mesmo” (DEBORD, 1997, p. 13); no fim, todos sofrem.  

Segundo Debord (1997, p. 14), “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma 

relação social entre pessoas, mediada por imagens”; nesse caso, a indústria cultural media as 

pessoas, limita a sua visão, isto é, o espetáculo direciona a própria sociedade, dividida entre o que é 

ilusão e a falta de consciência. O social e o espetáculo são a mesma coisa, “[...] Mas a cisão dessa 

totalidade a mutila a ponto de fazer parecer que o espetáculo é seu objetivo” (DEBORD, 1997, p. 

15). Na verdade, o espetáculo não procura um objetivo final, ele é ele mesmo. É circular. Quando 

uma pessoa sonha em ser famosa, por exemplo, para que ela quer ter fama? Para ser famosa. E se já 

é, quer ser mais. Não há um fim, por isso o objetivo do espetáculo é ele próprio, e essa tautologia 

está presente na sociedade. 
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Logo, o espetáculo é uma sociedade de aparência, pois “A primeira fase da dominação da 

economia sobre a vida social acarretou, no modo de definir toda a realização humana, uma evidente 

degradação de ser para ter” (DEBORD, 1997, p. 18). Essa é a primeira modificação, pois a 

sociedade sai do “o que se é” para “o que se tem”. Consequentemente,  

 
A fase atual, em que a vida social está totalmente tomada pelos resultados acumulados da 

economia, leva a um deslizamento generalizado do ter para o parecer, do qual todo “ter” 

efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função última (DEBORD, 1997, p. 18).  

 

Tal mudança é importante, pois as pessoas não precisam mais ter, basta parecer que têm. 

Isso é bem recorrente na atualidade, o que pode ser considerado como uma espécie de inversão. 

Antigamente, “o que é bom aparece”, ou seja, quem era famoso, utilizando o exemplo anterior, 

aparecia pela qualidade. Hoje, pelo espetáculo, o famoso aparece por apenas aparecer e isso por si 

só convenceria aos outros de que ele é bom.  

Dentro dessa dominação, Debord destaca que “O espetáculo domina os homens vivos 

quando a economia já os dominou totalmente” (DEBORD, 1997, p. 17), o que em parte é 

contraditório, devemos ressaltar. Vejamos, ao mesmo tempo que ele diz que o espetáculo e a 

economia são a mesma coisa, ele também diz que o espetáculo vem depois da economia. Mesmo 

assim, o espetáculo vem em partes. Isso nos remete à contradição do capitalismo segundo Adorno e 

Horkheimer (2006), quando eles ressaltam que ao falarmos mal do capitalismo usamos muitas vezes 

os meios do próprio capitalismo para criticá-lo. Uma crítica branca. O mesmo acontece ao 

espetáculo, pois “Ao analisar o espetáculo, fala-se de certa forma a própria linguagem do 

espetáculo, ou seja, passa-se para o terreno metodológico dessa sociedade que se expressa pelo 

espetáculo” (DEBORD, 1997, p. 16). Logo, criticamos o espetáculo com o espetáculo. 

Falemos agora da aparência enquanto parte de uma espetacularização banalizada. 

Observemos: “O movimento de banalização que, sob a divisão furta-cor do espetáculo, domina 

mundialmente a sociedade moderna, domina-a também em cada ponto em que o consumo 

desenvolvido das mercadorias multiplicou na aparência os papéis e os objetos a escolher” 

(DEBORD, 1997, p. 39, grifo do autor). A ideia aqui é quanto mais objetos, mais banalizado. Com 

a diversidade, vem a quantidade de escolha, que muitas vezes também podem ser falsas, afinal “Na 

imagem da feliz unificação da sociedade pelo consumo, a divisão real fica suspensa até a próxima 

não-realização no consumível” (DEBORD, 1997, p. 46), ou seja, o imediatismo em que vivemos 

hoje, do viver para “o aqui e o agora”. Inevitavelmente, isso nos leva a um “[...] aglomerado de 

solidões sem ilusões” (DEBORD, 1997, p. 47), que nada mais é do que do que o efeito último da 

propaganda nas pessoas. Por um lado, queremos ser enganados porque isso faz as pessoas se 

sentirem melhor, e por outro porque muitas vezes a gente não consegue fazer nada de fato, pois 

tudo é triste.
4
 A partir daí, Debord (1997) começa a falar do individual, da pessoa, em lugar do que 

antes era “a sociedade”. 

Nessa dimensão, surge Christoph Türcke (1948-). Sua premissa é de que a sociedade não 

vive apenas do espetáculo, mas das sensações: “Originalmente, sensação significou nada mais que 

do que percepção. Nos dias atuais, entende-se principalmente como sensação aquilo que, 

magneticamente, atrai percepção: o espetacular, o chamativo” (TÜRCKE, 2010, p. 09). Com isso, 

surge a sociedade excitada, uma revisão da sociedade do espetáculo, que atualiza e coloca 

                                                           
4 Um dos princípios do Código de Defesa, de Jair Ferreira dos Santos (2004). 
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propriedades psicanalíticas, que Debord não considerou. “O espetacular” citado nada mais é do que 

a sociedade do espetáculo de Debord. 

Nessa nova fase, o  

 
[...] progresso tecnocientífico minou tudo aquilo que pareceu ser natural: relações 

estabelecidas de trabalho, de propriedade e patrimoniais, hábitos superados, rituais, 

fundamentações de crenças, ritmos e extensões de vida comum, velocidade, formas de 

pensamento e de percepção. (TÜRCKE, 2010, p. 09)  

 

Aqui nós temos dois lados distintos, o sociológico e o psicológico (individual), no qual o 

misto dos dois mostra como as pessoas mudaram. Essa mudança é decorrente da “[...] torrente de 

estímulos dos meios de comunicação em massa que competem para fazer parte dessas sensações” 

(TÜRCKE, 2010, p. 10), isto é, da indústria cultural. Sobre os estímulos, Türcke (2010, p. 10) diz 

que  

 
Ninguém consegue dominá-los. Nem o mais distinto intelectual que torce o nariz consegue 

fechar-se diante dos estímulos, de tal modo que o sentido de sua atenção, a escolha dos 

temas e das palavras, o tempo e o ritmo de seus pensamentos não conseguem permanecer 

sem ser por eles molestados de alguma forma. Em certas palavras, é chegado o momento de 

se falar de sociedade da sensação. 

 

Isso não é algo que Adorno não fazia. Para ele, muitas dimensões da indústria cultural, 

como o rádio, o cinema e a televisão, foram introduzidas durante sua vida. Nós, por outro lado, 

nascemos dentro da indústria, logo não conseguimos ficar de fora dela. A nossa consciência muda, 

modifica-se de forma rápida, daí a velocidade da informação, a baixa qualidade dessa e da 

concentração das pessoas. Com isso, acaba a arte, a filosofia, e sem tempo passamos a ler coisas 

não tão importantes e/ou bem-feitas. Não mais pensamos e refletimos profundamente. “Entretanto, 

essa palavra [sociedade da sensação] não sugere a entrada da humanidade numa nova época, tal 

como fizeram as palavras ‘sociedade pós-industrial’, ‘pós-moderna’, ‘de risco’, ou ‘da informação’, 

todas as palavras chamativas e desviantes” (TÜRCKE, 2010, p. 10). Essa é uma espécie de defesa. 

Cria-se um termo novo, mas ele não é, de fato, novo. Tudo que se faz de novo é criticado. Então 

saibamos que “A pressão de proclamar novos tipos de sociedade é uma característica da sociedade 

da sensação, e ela não é nova, pois há séculos já se trama. Ela também já foi nomeada” (TÜRCKE, 

2010, p. 11). Aqui Türcke está refazendo a sociedade do espetáculo de Debord, ao mesmo tempo 

que o critica, quando afirma que “Tão certo se deve ter um conceito de capitalismo para conceituar 

suas mudanças, tampouco sua estetização espetacular é apenas uma nova roupagem que se precisa 

tirar para ‘desmascará-lo’ como um velho conhecido” (TÜRCKE, 2010, p. 11). A questão é que 

Debord trata a sociedade do espetáculo como o mesmo capitalismo do século XIX, apenas como 

uma propaganda nova.  

Assim como Türcke atualiza Debord, ele também faz uma atualização de Adorno: “De 

acordo com o prognóstico de Horkheimer e Adorno, se os comerciais se tornassem aquilo que 

ameaçam torna-se, então a sociedade entraria não apenas economicamente em um estágio final, mas 

chegaria ao fim também mentalmente” (TÜRCKE, 2010, p. 36). Adorno fala que, com a chegada 

desse monopólio da indústria cultural, a mente das pessoas atrofia. Isso é o que está acontecendo, 

ninguém pensa mais. O curto é no cérebro e não na economia. Não se pode mais negar que a mídia 

individualiza o homem, fazendo-o ser percebido, ou seja, virar espetáculo. Enquanto para Debord o 
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capital precisa ser espetacularizado, para Türcke o indivíduo precisa ser percebido. Daí concluímos 

que 

 
[...] a sensação torna-se uma necessidade vital. É imperioso provocá-la e obtê-la se quiser 

sentir “aí”, ganhar a vida em sentido liberal e figurado. A compulsão para emitir é, por um 

lado, uma compulsão do mercado: a forma tecnologicamente avançada da velha luta 

concorrencial capitalista, que traz consigo todas as suas hipotecas por revolver, como sua 

coerção de expansão, suas relações de exploração e exclusão, que tão somente redefine e 

cujo saldo apenas posterga. (TÜRCKE, 2010, pp. 77-78). 

 

Essa é a lição entre a emissão, de que se você emite você controla, e o capitalismo, no qual 

o objetivo do sistema é se mostrar, isto é, o homem vira produto. Assim “[...] como um emaranhado 

subjetivo-objetivo de relações de poder e de percepção, a sensação representa tanto uma forma de 

dominação quanto uma forma de percepção” (TÜRCKE, 2010, p. 78). Em suma, vivemos em um 

novo mundo. Em um universo subjetivo de percepção.  

 

ANÁLISE E RESULTADOS  

 

Donald Barthelme cresceu ao norte do Texas, pois seu pai, que era arquiteto, conseguiu um 

emprego em Houston. Mas a relação do Barthelme escritor é muito maior com Nova York, 

afinidade importante quando se decide estudar este autor, pertencente ao período do pós-

modernismo e conhecido pelos seus contos de cunho irônico.  

Tendo isso em vista e o que já foi discutido sobre sociedade do espetáculo e sociedade 

excitada, podemos agora discorrer sobre a ambiguidade dessa temática em relação ao conto “Robert 

Kennedy, salvo das águas”, do Barthelme. Antes, saibamos que Robert Kennedy, tal como outros 

membros de sua família, ficou bastante conhecido na política. Irmão de John Kennedy, o primeiro e 

o único dos Kennedy a chegar à presidência dos EUA, e Edward ‘Ted’ Kennedy, eleito senador por 

Massachusetts, Robert começou a carreira como Procurador Geral da República, entre 1961 e 1964. 

Com a morte de John, ele ganhou status, o que lhe proporcionou o cargo de senador por Nova 

Iorque e logo o de candidato à presidente, mas foi assassinado em 5 de julho de 1968.  

Com isso, finalmente podemos voltar à afirmação anterior, a de que o conto teve a ajuda do 

acaso, pois com a morte do Robert, o texto do Barthelme virou uma sensação naquele momento. 

Contudo, ao olharmos para o texto não veremos a vida do Robert tal como ela foi, mas uma 

ficcionalização de sua vida, não havendo assim o compromisso de verdade entre a personagem 

Robert Kennedy e o político. Em outras palavras, estamos falando de uma “biografia” fragmentada 

do sujeito, uma espécie de panorama baseado no que foi parcialmente tirado sobre ele de jornais e 

revistas. Logo, o conto não é propriamente a história de Kennedy, mas a espetacularização da 

espetacularização, pois os artigos/revistas por si já o espetacularizam. Essa é uma das maneiras do 

Barthelme de mostrar o que é ou não verdade, ele pega um gênero que já é espetacularizado, 

presente em jornais e revistas sobre a vida de pessoas, e constrói uma obra cínica e irônica sobre 

Robert Kennedy, sem a obrigação de falar a verdade, mesmo que, estranhamente, o político venha a 

ser morto na vida real enquanto a personagem é salva de um afogamento. 

O autor escolheu um político como personagem porque esse era respeitado na época, 

diferente de cantores e outros artistas que não tinham o status de seriedade em seu trabalho. Essa é 

uma boa escolha, uma vez que mostra a espetacularização de uma vida privada, mesmo que esta não 

esteja falando de coisas necessariamente espetacularizadas, o que é contraditório. O próprio conto é 
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uma espetacularização, mas ele escolhe elementos que não são espetacularizados, e isso não é feito 

de maneira forçada, sai naturalmente. Vale destacar que durante o texto o autor trata Kennedy 

apenas como “K”, o que dá uma espécie de informalidade, mas acaba paradoxalmente por 

espetacularizá-lo. 

A primeira observação que fazemos é que o conto é cheio de aspectos do dia a dia. No 

primeiro fragmento, “K. em sua mesa”, temos o Robert Kennedy sentado na sua escrivaninha, 

atendendo alguns telefonemas e pessoas e lendo coisas. A princípio, nada espetacular: “Eu passo o 

meu tempo mandando e recebendo mensagens [...] Algumas dessas mensagens são importantes. 

Outras não são” (BARTHELME, 2003, p. 68). Ou seja, como todas as pessoas, algumas coisas que 

ele faz são importantes porque é governador, mas outras não. Não adianta espetacularizar, pois ora 

ele faz coisas produtivas, ora coisas banais. Vale destacar que esse tema, de “coisas não 

importantes”, se repete no conto inteiro, desde a leitura de um jornal à leitura de uma história para 

as crianças que choram. Nisso temos o espetáculo do fazer literário em contradição aquilo que está 

sendo falado, o que não tem nada de espetacular. Esse é um dos vários momentos de crítica do 

Barthelme. Além disso, percebemos nesse fragmento que o Kennedy é humanizado, o que dará uma 

áurea de espetáculo, porque o próprio espetáculo mostra o ser distante do comum. Ele quebra a 

construção da imagem. 

São muitos os momentos de contradições do próprio Kennedy (personagem) no conto. 

Elementos que aparentam ser contrários e outros que são contradições de verdade. Vejamos o 

fragmento “Descrito por secretários”, onde há a opinião de dois funcionários do político:  

 
A: "Francamente, acho que ele se esquece de um monte de coisas. Mas as coisas que ele 

esquece são aquelas que são não essenciais. Eu até acho que ele esquece de propósito, para 

deixar a mente livre [...]" 

B: "Uma vez, quando eu estava doente, eu não fiquei sabendo de nada sobre ele, então eu 

pensei que havia me esquecido. Você sabe, geralmente o chefe envia flores ou algo do tipo. 

Eu estava no hospital, [...] em um quarto com outra garota, e seu chefe não tinha enviado 

nada. Então, de repente, a porta se abriu e lá estava ele com o maior buquê de tulipas 

amarelas que eu já tinha visto na vida. E o chefe da garota também estava com ele, e trazia 

tulipas. Eles estavam ali com todas aquelas tulipas, sorrindo." (BARTHELME, 2003, pp. 

68-69). 

 

Aqui, nós temos alguns elementos que parecem ser contraditórios, mas acabam não sendo. O 

primeiro (A) diz que Kennedy esquece de coisas, mas só o que não é importante. Já a segunda (B) 

revela que ao ficar doente pensava que o seu chefe não se importava com ela, o que no final acabou 

não sendo verdade. De todo modo, tudo isso não é contradição, apenas a questão do que é essencial 

para o Kennedy político que acaba nos confundindo, pois, visitar a funcionária não é essencial para 

ele enquanto pessoa, mas o é enquanto político. 

Há outros exemplos de contradições, mais ou menos próximas umas das outras, no conto. Os 

fragmentos “K. em público” e “K. intrigado com as suas crianças”. O primeiro seria citações do 

Kennedy falando que existem diversos tipos de públicos e que se deve se adaptar a eles:  

 
“[...] Às vezes, ali de pé, eu posso sentir se determinado público é uma coisa ou outra. Às 

vezes o humor deles é velado, e você só descobre que tipo de público é aquele depois de um 

quarto de uma hora. 
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"E você não pode falar com eles da mesma forma. As variações têm de ser levadas em 

consideração. Você tem que dizer algo para eles que é significativo para eles naquele 

humor. (BARTHELME, 2003, p. 72). 

 

A questão é que devemos saber como dominar determinado público, conquistá-lo. O que 

nos remete ao segundo fragmento: 

 
As crianças estão chorando. [...] 

K. franze o cenho para as crianças, cujos os problemas não dispõem de nenhuma fonte 

imediata, que parecem realmente sem causa, vagos, uma angústia geral.  

[...] "Brincar com eles", diz ele. 

K. pega o livro figuras e começa a ler para as crianças. Mas o livro tem um texto em 

alemão. Ele foi deixado para trás, talvez, por algum visitante estrangeiro. No entanto, K. 

persevera. 

"A ist der Affe, er mit der isst Pfote." ("Um é o macaco, ele come com sua pata.'')  

O choro das crianças continua. (BARTHELME, 2003, p. 73). 

 

Nesta passagem, Kennedy tenta conquistar as crianças que choram lendo um livro para 

elas, mas o meio utilizado não funciona e elas voltam a chorar. Logo, a leitura do livro não fora 

suficiente para conquistar esse público, especialmente. Temos então, aqui, duas contradições 

próximas, dois fragmentos do texto que, ironicamente, se encontram perto um do outro.  

Há outros exemplos de contradições, mas agora elas se mostram distantes. Observemos o 

fragmento “Dormindo nas calçadas de cidades desconhecidas (Rimbaud)”, que trata da liberdade de 

dormir nas calçadas de cidades que não conhecemos: 

 
K. está andando, com a ligeira quebra familiar de ombros, pelas ruas de uma pequena 

cidade da França ou Alemanha. Os letreiros das lojas estão em uma linguagem que se altera 

quando observado de perto, MOBEL se tornando MEUBLES por exemplo, e os cidadãos a 

murmurar com virtuosismo obscuro uma mistura de idiomas. K. está muito interessado, 

olha atentamente para tudo, as lojas, as mercadorias exibidas, a roupa das pessoas, o ritmo 

da vida nas ruas, os próprios cidadãos, perguntando-se sobre eles. Quais são as suas 

necessidades de água? [...] (BARTHELME, 2003, p. 70) 

 

Neste trecho, vemos Kennedy passeando em cidades da Europa que são estranhas para ele, 

em teoria. Como o trecho sugere, ele está livre nessas terras para fazer o que quiser, ou seja, não 

precisa ser o Kennedy político, mas o Kennedy pessoa, logo não há a necessidade de se mostrar. 

Além disso, o fragmento tem perguntas, considerações do dia a dia, coisas descontraídas, o que só 

comprova a sua liberdade, ao contrário do que constatamos no fragmento “Com jovens”. Este, além 

de indicar uma relação com o fragmento anterior, quando observarmos a sua primeira linha, “K., 

andando pelas ruas de cidades desconhecidas, encontra-se entre pessoas jovens [...]” 

(BARTHELME, 2003, p. 76), mostra que essa libertação também acontece nos Estados Unidos: 

 
[...] Jovens perfilam-se nestas ruas, estreitas e curvas, que são deles, dedicadas a eles. Eles 

estão por toda parte, descansando sobre os aterros, com os seus violões, pequenos rádios e 

cabelo longo. Eles se sentam nas calçadas, costas com costas, cabeças viradas para olhar. 

Eles se sentam implacavelmente em esquinas, nas portas, ou apoiam os cotovelos sobre as 

janelas, ou se agacham em pequenos grupos no lugar onde a calçada encontra as paredes 

dos edifícios [...] (BARTHELME, 2003, p. 76) 
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O conto foi escrito em abril de 1968, durante o movimento hippie, quando parte dos jovens 

se associaram ao grupo que adotava um modo de vida comunitária sob o lema “Peace and love” 

(Paz e amor). É impossível não os identificar no trecho citado, assim como o relato de um político, 

que diante de tal movimento, não pode ser considerado livre. Ele não possui, nos Estados Unidos, a 

sensação de liberdade como a que está presente no fragmento anterior. Não têm opiniões ou 

perguntas que comprovem isso, há apenas um relato (político). 

Outra contradição próxima que podemos mencionar é a do fragmento “K. lendo o jornal”, 

em que ele lia os jornais e recortava as anedotas (Human Interest Stories, em inglês) para depois 

entreter os amigos: 

 
“Suas reações são impossíveis de catalogar. Muitas vezes, ele encontra uma nota que o 

diverte sem parar, alguma anedota envolvendo, por exemplo, um bombeiro que tem 

impulsionado o seu aparelho a uma velocidade recorde para o endereço errado. Estas 

pequenas histórias são cortadas e colocadas no bolso, para serem compartilhadas em 

momentos apropriados para o prazer dos amigos. Outras manifestações o agradam menos. 

Uma descrição de um terremoto no Chile, com seus milhares de mortos e sem-teto, pode 

deprimi-lo durante semanas. Ele memoriza as terríveis estatísticas, citando-as em todos os 

lugares e dizendo, com um olhar grave: ‘Precisamos fazer algo.’[...] (Por outro lado, estes 

dois tipos de respostas podem ser, num determinado dia, inexplicavelmente invertidos.)” 

(BARTHELME, 2003, p. 69) 

 

Observemos que em outros momentos Kennedy prefere reportagens mais sérias e não 

aquelas banais, como a do bombeiro. Isso é uma contradição, e Kennedy, como qualquer ser 

humano, é contraditório. Mesmo sendo um político e cuidando minuciosamente de sua imagem, ele 

nem sempre é coerente. Com isso, o Barthelme mostra que devemos quebrar essa espetacularização 

da imagem perfeita que temos do político.  

Em outros momentos do conto, o autor fala mais especificadamente dessa quebra de 

imagem. O primeiro está no fragmento “Karsh de Ottawa”, em que Karsh era um fotografo de 

famosos, que escolhia a melhor forma de expressar a imagem de seu cliente: 

 
“[...] E nós dissemos a ele que queríamos montar uma sessão para o K. algum dia em junho, 

se isso seria conveniente para ele, e ele disse que sim, que estava bem, junho estava bem, e 

onde queríamos tirar as fotos, lá ou em Nova York. Bem, isso foi um problema, porque não 

sabíamos exatamente o cronograma de K. para junho, estava no ar, então dissemos 

timidamente Nova Iorque [...] E ele disse que estava bem, que podia fazer isso. E ele queria 

saber quanto tempo ele teria, e nós dissemos, bem, quanto tempo você precisa? E ele disse 

que não sabia, varia de pessoa para pessoa. Ele disse que algumas pessoas eram muito 

inquietas e que tornava difícil obter a foto certa [...]” (BARTHELME, 2003, p. 71) 

 

Quando Barthelme descreve os assistentes de K. marcando um encontro para tirar a foto 

dele e perguntando quanto tempo demoraria, ao que o fotografo responde que depende de pessoa 

para pessoa, temos a indústria cultural construindo a naturalidade, uma preparação para a 

construção de uma imagem espontânea, portanto uma denúncia de sua construção. O outro 

fragmento que mostra essa quebra de imagem é o “Roupas”, que fala das vestes de Kennedy, 

chamando a atenção para sua necessidade de ser elegante, mas sem se mostrar demais. O Kennedy 

precisa manter a imagem de que tomou banho, trocando excessivamente as camisas (“Qual de vocês 

têm as camisas?”, BARTHELME, 2003, p. 72), que reforça a construção de sua imagem construída. 
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Outro elemento que podemos analisar no texto do Barthelme é a sua própria construção, 

que não tem uma ordem, nem cronológica ou temática. Vejam que o conto inicia com o tópico “K. 

em sua mesa”, que como vimos se presta a mostrar o Robert exercendo seu papel de político 

atendendo telefonemas, e em seguida temos o tópico “Descrito por secretários”, no qual 

funcionários do Robert dão suas opiniões sobre o político. Logo, o autor se utiliza da técnica de 

colagem, sem linearidade, o que simultaneamente facilita e dificulta a leitura. Alguns fragmentos 

podem ser de recortes, outros inventados. Obviamente, o fato de ser recortado não significa que seja 

verídico, pois como dissemos anteriormente, os gêneros jornalísticos já são uma espetacularização. 

Vejamos mais uma ironia do Barthelme no fragmento “Atrás do Bar”: 

 
Em uma festa lotada, ele vagueia para trás do bar para se servir de um uísque e água. Sua 

mão está sobre a garrafa de uísque, o copo está à espera. O barman, um pequeno homem 

com um uniforme bege com botões dourados, educadamente pede a K. para voltar para o 

outro lado do bar, o lado dos convidados. (BARTHELME, 2003, p. 69) 

 

Este quer dizer que o Kennedy poderá ser presidente, mas isso não o torna uma pessoa 

especial dentro do bar. Ali ele é como qualquer outra pessoa. A ironia está no erro que fazemos ao 

considerar um famoso melhor do que outrem, ou melhor do que nós mesmos.  

Já no fragmento “Sua atitude em relação ao trabalho”, Kennedy fala de seu trabalho: “Às 

vezes eu não consigo fazer nada. O trabalho está lá, empilhado, parece-me um obstáculo 

intransponível, realmente fora de alcance [...]” (BARTHELME, 2003, p. 69). Esse é um dos trechos 

que não temos a certeza se é verdade, pois está envolto de uma opinião banal do Kennedy, nada 

extraordinário, e que, provavelmente, vem como citação para humanizá-lo. Em parte, porque 

trabalhar muito a toda hora seria uma característica sobre-humana. Todas as pessoas têm momentos 

mais produtivos e outros menos. 

“K. penetrado pela tristeza” e “Um amigo comenta: solidão de Kennedy” são o oitavo e o 

décimo segundo recortes, respectivamente, do conto do Barthelme. Esses fragmentos são 

estereotipados, pois falam da tristeza de Kennedy, como o seguinte trecho do oitavo recorte: “A 

coisa que você tem que perceber sobre o K. é que ele é absolutamente sozinho no mundo [...]”, 

BARTHELME, 2003, p. 72), onde há um estereótipo da religião católica nos Estados Unidos. O 

protestante é tido como de ações positivas, o “vamos trabalhar para mudar o mundo”, enquanto o 

católico pensa apenas em ajudar o próximo e subjulgar-se a Deus, “vamos ser humildes e aceitar o 

que nos foi dado”, e por isso a solidão e melancolia. Vejamos o seguinte trecho e analisemos como 

a resignação ante Deus e a confiança nele acaba por reforçar um ao outro:  

 
“[...] Lembro que uma vez estávamos fora em um pequeno barco. K., claro, era o capitão. 

Um mau tempo se aproximou e começamos a voltar. Eu comecei a me preocupar [...] e 

disse a ele que não achava que a âncora fosse aguentar, com o vento e tudo. Ele só olhou 

para mim e disse: ‘Claro que vai aguentar. É para isso que serve.’” (BARTHELME, 2003, 

p. 72) 

 

Ou seja, mesmo que esteja em solidão, a ideia da âncora presente no fragmento mostra que 

ainda há esperança. Já a ideia da música presente no oitavo recorte (“[...] A música é 

miseravelmente ruim; agora ele pode (mal) ouvi-lo [...]”, BARTHELME, 2003, p. 71), além de 

expressar o estereótipo de solidão, também mostra a “sensibilidade” de Kennedy para com a arte e a 

academia, tema presente nos fragmentos “Ida à galeria” e “Ele discute o escritor francês, Poulet”. 
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O primeiro mostra Kennedy indo ao museu e lá ele enraivece o artista com o comentário 

“[...] ‘Bem, pelo menos sabemos que ele tem uma régua’ [...]” (BARTHELME, 2003, p. 73), uma 

crítica ao fato de o quadro ser formados por quadriláteros. O panorama que temos aqui é de um 

Kennedy alternadamente político, moleque e melancólico, feito por Barthelme dentro da estrutura e 

da temática. Por sua vez, no segundo fragmento, o autor coloca Kennedy como um entendedor dos 

trabalhos de Poulet, um crítico importante da crítica contemporânea. Provavelmente, o teórico vira 

tema com a função de construir uma imagem do político como conhecedor de um assunto que 

ninguém espera que ele saiba. Um momento humano de Robert Kennedy. 

No fragmento “Infância de K. lembrada por um ex-professor”, temos uma contradição:  

 
“Ele era um menino muito alerta, muito brilhante, bom em seus estudos, muito detalhista, 

muito consciente [...] O que era incomum sobre K. era a sua compaixão, algo muito raro 

para um menino dessa idade e, mesmo que eles tenham, eles são geralmente muito 

cuidadosos para não para exibirem com medo de parecerem delicados, femininos [...]” 

(BARTHELME, 2003, p. 74) 

 

Quando o professor fala da infância do Kennedy, como ele era um bom aluno, estudioso, e 

por outro lado também era muito emotivo, sensível, parece contraditório, porque fica visível o lado 

masculino, que é forçado, e o lado feminino, que é sensível. De todo modo temos a 

espetacularização de sua imagem, uma vez que o professor ressalta características no Robert ainda 

crianças que seriam valorizadas diante do Robert político. 

Por sua vez, o fragmento “Questões (de um assistente administrativo)” é uma citação 

forçada de espetacularização. No caso, ela é forçada pelo entrevistado e não pelo narrador do conto. 

Trata-se de um assistente administrativo de Kennedy falando como o político resolve qualquer 

problema com apenas um telefonema (“[...] Então K. entrou e os eliminou com um rápido 

telefonema. [...]”, BARTHELME, 2003, p. 74). Evidentemente, que o assistente não resolveria, pois 

ele não tem o poder do senador e, em alguns casos, não tem a solução, dependendo do Kennedy 

para isso, e assim vivendo momentos de angustias perante, por exemplo, a ausência do político. 

Os fragmentos “K. explica uma técnica”, “K. em seu próprio papel” e “Como 

empreendedor” estão intimamente ligados, mostrando a visão de Kennedy como administrador. O 

primeiro meio que explica uma técnica de como contornar uma situação, que antes se mostrava 

favorável, mas que agora precisa ser eliminada sem causar danos: 

 
“É um expediente em termos de como não destruir uma situação que tem existido por um 

longo tempo em gestação, ou, mais uma vez, como desfazê-la ao verificar que a situação 

mudou, durante o período de gestação, para uma cujas implicações não são exatamente o 

que eram no início [...]” (BARTHELME, 2003, p. 75) 

 

Isso é abstrato, algo puxando para o discurso de autoajuda, um tom genérico que se adequa 

a qualquer situação. Já no segundo fragmento, temos Kennedy vendo o lugar dele como 

político/administrador, como quando fala em afastar-se da confusão da política (“Às vezes me 

parece que não importa o que eu faça, basta existir, sentar em algum lugar, em um jardim por 

exemplo, observando o que há para ser visto lá, os pequenos eventos [...]”, BARTHELME, 2003, p. 

75), ou mudar a vida das pessoas (“[...] estou ciente de que outras pessoas, possivelmente, um 

grande número de outras pessoas, poderiam ser afetadas pelo o que eu faço ou deixo de fazer [...]”, 
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BARTHELME, 2003, p. 75) pelo “bem comum” [common good], princípio até certo ponto 

imperialista, ou, no mínimo, paternalista.  

Observemos que o primeiro Kennedy mostra a hora de agir e esperar e no segundo a ideia 

de que ele podia ficar em seu lugar, mas mostra a preferência final de ter um papel marcante na 

sociedade. No terceiro fragmento, o temos como empresário, momento político, norteado por 

fracassos (“[...] Todo mundo se pergunta o que ele vai dizer sobre este contratempo que não deixa 

de ter os seus perigos pelos erros de cálculo dos responsáveis, que são vistos por muitas mentes 

como indesculpáveis [...]”, BARTHELME, 2003, p. 76) e no final a sua resposta a isso: “[...] 

Condições excepcionalmente difíceis” (BARTHELME, 2003, p. 76). 

Finalmente, “K. salvo das águas”, o último fragmento do texto, que na verdade parece uma 

fantasia do narrador do conto e o primeiro momento em que ele, de fato, insere-se na história para 

salvar o Kennedy de um afogamento: “K. na água [...] Suas mãos a bater na superfície da água que 

fende e rasga sobre ele. A espuma branca, as profundezas verdes [...] Eu o tiro da água. Ele está 

agora no banco, ofegando [...]” (BARTHELME, 2003, p. 77). Com isso, ele chama atenção para si e 

para o próprio texto, de que tudo não passa de um artifício da escrita, de sua construção. Essa 

biografia espetacularizada não é real, tudo é construído. Ademais, evidencia isso ao se colocar 

como herói, pois espetaculariza a si próprio. Logo, Barthelme quer dizer que a literatura é um 

trabalho de construção, pois, a partir desse fragmento, é visível que o próprio herói é o construtor 

dessa história, a qual termina com o Kennedy agradecendo. 

 

CONCLUSÃO 

 

A indústria cultural é uma ponte de ligação, responsável por unir diferentes setores de 

influência, como os meios de comunicação, a fim de estabelecer um padrão. Nessa padronização, os 

indivíduos não são livres, por vezes há falsas opções que eles contemplam como liberdade, o que 

nos leva a questionar se o que a gente vê e experimenta é ou não nossa escolha. A partir dessa vida 

ilusória, de representação, surge a sociedade do espetáculo, que visa compreender a sociedade 

contemporânea, a qual já é controlada pela indústria cultural.  

A partir desse trabalho, chegamos à conclusão de que tanto a indústria cultural de Adorno 

quanto a sociedade do espetáculo de Debord e a sociedade excitada de Türcke são essencialmente 

ideológicas. A representação exercida por esses termos nada mais é do que o maquiar da realidade, 

pois enquanto a indústria cultural media as relações entre as pessoas e os objetos, limitando a sua 

visão, a sociedade se torna o próprio espetáculo, dividida entre o que é ilusão e a falta de 

consciência. Com base nessa ideia, de que vivemos da ilusão, na qual a verdade não é mais 

essencial, deduzimos que a vida humana é segmentada, dividida em imagens específicas que 

destacam o aspecto comum de cada vida. 

Além disso, vimos que o espetáculo não procura um objetivo final, pois a sociedade vive 

em um círculo vicioso de necessidades produzidas. Logo, por estar presente na sociedade, o 

espetáculo é circular, é ele próprio. Como também é uma sociedade de aparência, já que com a 

criação das necessidades impostas pelo capitalismo, a qual é fabricada e não nos satisfaz, o 

princípio da sociedade muda, pois nem precisamos mais ter, basta parecer que temos, e essa 

mudança é importante, porque deixa claro o recurso ilusório desses movimentos.  

Não há como negar que vivemos em um novo mundo, um mundo que oprime o subjetivo, 

no qual a sua visão é o próprio espetáculo. A sociedade nesse novo mundo possui dois lados 

distintos, o sociológico e o psicológico, no qual o misto dos dois mostra como as pessoas mudaram 
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em decorrência dos diversos estímulos dos meios de comunicação. O fato é que todos já nascemos 

dentro da indústria, tudo que fazemos faz parte do capital, logo é impossível ficarmos de fora dela.  

O próprio conto do Barthelme mostra isso, quando temos, de forma espetacularizada, a 

vida de um político, que também não deixa de ser uma pessoa como qualquer outra. Em suma, o 

conto, além de ser um velho ato de se contar histórias, inovou-se e passou a ser também uma 

mercadoria moderna, o qual, assim como qualquer outro gênero, poderia ser utilizado para chamar 

atenção, como Barthelme o fez para o seu próprio texto. E tal como a biografia espetacularizada de 

Robert Kennedy, tudo é construído e ilusório, tanto a vida quanto a literatura. A esse respeito 

vimos, através do trabalho de Barthelme, como se constrói, por exemplo, a personagem da narrativa 

pós-moderna; sem motivação e que possui um tom de cinismo, de molecagem, que não leva nada a 

sério. Além disso, a ironia do autor é bem característico das especificidades dessa narrativa, afinal 

no conto trabalhado, ele faz piada com a história ao mesmo tempo que introduz a metalinguagem, 

que mostra o fazer literário, e em vez de um jogo de sonho, traz o jogo da realidade, o que significa 

uma quebra na diferenciação do tipo de escrita. Nos trabalhos de Donald Barthelme, há a mescla de 

gêneros, como o próprio conto e a inserção nesse de fragmentos de jornais, revistas e entrevistas, do 

mesmo modo que, em si tratando de uma produção pós-moderna, ele se utiliza de alegorias e não 

dos símbolos, estes que são usados no modernismo. 
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Uma leitura do outro Brasil: a representação da nação, da identidade afro-

brasileira e da imaginação utópica na literatura de José Eduardo Agualusa 
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Resumo: Neste artigo, iremos analisar a construção da ideia de nação, a constituição 

étnico-social dos personagens e as tensões do enredo, cristalizadas através da subversão 

da ordem, em O ano em que Zumbi tomou o Rio, romance de Jose Eduardo Agualusa, 

escritor angolano contemporâneo. Pretendemos, ainda, refletir sobre a condição dos 

afrodescendentes inseridos na favela, assim como analisar os discursos dos personagens 

centrais diretamente ligados à questão da identidade negra ou mestiça em contraposição 

e em tensão à figuração do discurso regulador e repressor do branco, identificado à 

posição do Estado. As discussões e análises presentes nesse trabalho compartilham 

sobretudo as reflexões teóricas de Stuart Hall (2003, 2008), Franz Fanon (2008) e Spivak 

(2010) assimilando assim uma perspectiva culturalista e pós-colonialista no entendimento 

da literatura.  

Palavras- chave: Teoria Literária e Literatura Comparada. Estudos Culturais e Pós-

Coloniais. Literatura Africana de Língua Portuguesa. José Eduardo Agualusa.  

 

 

Introdução 

 

O romance O ano em que Zumbi tomou o Rio, publicado em 2002, do escritor 

angolano José Eduardo Agualusa, ambientado no Rio de Janeiro, narra a história do 

traficante Jararaca, que decide usar a criminalidade e o poder conquistados pelo tráfico 

de drogas para algo que tem como objetivo desencadear uma revolução. Jararaca conta 

com o apoio de Francisco Palmares, um negociador de armas de Angola já conhecido 

pelos traficantes da região. Partindo dessa ligação inusitada entre África e Brasil, a 

narrativa explora a realidade vivida pelos negros e mestiços brasileiros com todos 

estigmas e estereótipos, retratando assuntos complexos como a tensão racial entre brancos 

e negros, a insubmissão por parte dos moradores da favela Morro da Barriga à ordem 

estabelecida e a esperança de haver revolução na qual os afrodescendentes tomam o 

poder. 

O romance traz o submundo marginalizado da favela, onde os afrodescendentes 

não deixaram de ser vítimas do processo longo de escravidão e exclusão. Eles ainda são 

maioria pertencente à favela, um lugar construído e habitado por escravos recém libertos.  

Agualusa, ao longo da narrativa, desmistifica e desloca a ideia estereotipada do que temos 

sobre o que seria a favela. No imaginário das pessoas que não fazem parte desse mundo, 

a favela seria um ambiente sobretudo ocupado por pessoas miseráveis e sem educação. 

Todos esses estereótipos fazem parte de um discurso tido como do senso comum que visa 

uma generalização sobre a favela brasileira, marginalizando assim todos os seus 

                                                           
1 Discente do curso de Letras: habilitação em Língua Portuguesa do Departamento de Letras Vernáculas, 
Campus avançado “Maria Elisa de Albuquerque Maia”, UERN. e-mail: julieta.jujuh05@gmail.com 
2 Docente do Departamento de Letras Estrangeiras, Campus avançado “Maria Elisa de Albuquerque Maia”, 
UERN. e-mail: sebastiaomarques@uol.com.br 
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habitantes. A realidade da favela fictícia, o Morro da Barriga, é assim uma representação 

das muitas favelas brasileiras. Por outro lado, o romance, para além do estereótipos, 

retrata com profundidade os conflitos enfrentados pelos afrodescendentes que residem no 

Morro da Barriga, mostrando um outro lado da população da favela, onde seus moradores 

demonstram preocupações sociais mais conscientes, despertas ao combate da injustiça 

em que vivem, sitiadas num espaço condenado pela organização pública. Os personagens, 

contraditórios e ambíguos, são traficantes e ao mesmo tempo líderes comunitários, pois 

anseiam conquistar a liberdade e igualdade para o seu povo, constituído basicamente por 

negros e mestiços. Mesmo que esses personagens sejam caracterizados por estereótipos 

do tipo “negro favelado e bandido”, essa conjectura negativa sobre eles é contrabalançada 

ao percebermos neles também o anseio pela revolução política e social como forma de se 

libertarem inclusive da marginalização na qual estão secularmente mantidos. 

 

 

 Nação dividida  

 

É através da ficção que Agualusa expõe a distância significativa entre os bairros 

ricos, onde a população branca que detém o poder econômico reside, e o negro que desde 

a Lei Áurea (onde em tese recebeu liberdade) reside nas favelas, lugares pobres e 

estigmatizados onde, consequentemente, possuem menos oportunidade de crescimento e 

menos acesso a direitos básicos. Esse confronto entre as diferenças latentes entre o negro 

pobre e o branco rico explode em forma de uma revolta violenta nos personagens do 

romance de Agualusa. Nesse contexto, é possível fazer reflexões sobre a nação, que se 

configura como uma nação dividida, refletir também sobre as diversas situações em que 

os negros da favela foram expostos para gerar o sentimento de revolta, assim como a 

mestiçagem, que poderia se apresentar como uma via mais amena para a resolução do 

conflito inter-étnico.  

Stuart Hall (2003, p. 49) afirma que “nação não é apenas uma entidade política 

mas algo que produz sentidos- um sistema de representação cultural”. Hall questiona a 

nação como comunidade imaginada, o ser humano que nasce em um país tem a 

necessidade de buscar se identificar com o local de origem, mas esse ser carrega consigo 

diversos estereótipos do que seria a nação em que vive, essa pessoa é influenciada a viver 

e a pensar de acordo com os dogmas pregados na nação em que ela está inserida, 

ocorrendo um sentimento de pertencimento de ligação com aquela nação, seu povo, como 

se todos fossem um só. Se o discurso da nação qualifica todos dentro de uma 

unidade/identidade, isso faz com que comunidades inteiras de uma nação, que estão fora 

do controle político e social, fiquem à margem ou não se sintam pertencentes à ela tout 

court. Em outras palavras, há comunidades que vivem abaixo de um sistema de 

representação cultural, legitimado pela nação, no qual não se sentem representadas.  

Todo o simbolismo e crenças empregadas nas nações acabam representando uma 

tradição, algo que se torna um marco daquela comunidade, e um ponto forte de referência 

para as pessoas. O que se ignora com naturalidade é a hibridização das nações, não existe 

nação formada por uma única cultura, um único povo, diversas são as pessoas que 

influenciam e modificam a nação. Os saberes pertencentes à cultura popular são ignorados 

e inferiorizados, vistos como contribuições de povos e culturas que não têm relevância, 

enquanto que a cultura mantida pelos grupos socialmente elevados é considerada como a 

expressão mais elevada e modelar, que merece ser imposta ou mantida no seio da nação.   

Os negros retratados no romance não parecem fazer parte da mesma nação, eles 

vivem em constante conflito com o mundo do asfalto (cidade) que pertence aos brancos, 

ao sistema de representação cultural dominante. Com essa falta de identificação entre a 
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favela, mundo dos negros, e a cidade, mundo dos brancos, os direitos humanos da nação 

são negados aos negros. Isso gera uma desidentificação com a nação: uma quebra ou 

ruptura de unicidade. No seu lugar, surge nos indivíduos que habitam o espaço da favela 

o sentimento de exclusão, fazendo brotar a posteriori a revolta, face à constatação 

racional de que o Estado os ignora e que, pior, procura liquidá-los, expurga-los da nação 

por serem diferentes dela.   

 

 

O discurso dos personagens: identificação e revolta 

 

A partir da narrativa fictícia de Agualusa, abre-se margem para análise do discurso 

de alguns personagens tais como Euclides Matoso da Câmara, Francisco Palmares, 

Jararaca, Jacaré e Florzinha. Esses discursos estão voltados para a construção da 

identidade, percepções de si mesmo e para a tentativa de subversão da ordem, por meio 

da revolta. Todos eles, de algum modo, fazem parte de uma categoria marginalizada pela 

sociedade, e esses mesmos personagens, complexos, participam de alguma forma da 

revolta planejada na favela. 

 “África já foi descolonizada. Falta descolonizar o Brasil, queremos ver os índios 

e os negros no poder” (AGUALUSA,2002, p. 150) Como indica o discurso proferido por 

Jararaca, traficante engajado socialmente pela luta e resistência do povo negro, existe um 

descontentamento em relação a desigualdade social e racial no brasil. A África, continente 

de maioria negra, onde existe uma supremacia negra, e onde os negros são de fato livres, 

no sentido de que na África a cor da pele é menos determinante em impedir do negro 

ascender socialmente e economicamente. Por esse ângulo, o Brasil é visto como um país 

que ainda é colônia, onde o negro continua a ser subalterno, tem seus direitos negados e 

vive na margem da sociedade, não ocupando consequentemente cargos de poder. Essa 

situação prova a condição do Brasil como país desigual, onde sua principal população, 

constituída por negros e mestiços ainda não foi emancipada politicamente e socialmente.  

Um dos personagens mais complexos do romance é o angolano Euclides Matoso 

da Câmara. Ele é anão, negro e homossexual: uma síntese de três categorias que provocam 

ódio e preconceito na sociedade. A diversidade na narrativa traz, com isso, uma possível 

crítica a padrões de ser humano “perfeitos” e aceitáveis para a sociedade. Euclides tem 

um discurso muito politizado, ele reflete sobre a situação do negro, principalmente depois 

de presenciar a realidade do negro da favela. Euclides é o personagem onde seu discurso 

é voltado para a discussão da questão social do negro.  

A prostituta Florzinha, descrita como “morena queimada” mas que “poderia ser 

também amorenada, melada, bronzeada, café com leite, morena fechada, tostada, turva, 

corada, cobre, jambo, marrom, baiana, saraúba” (AGUALUSA, 2008, p.31) traz à tona 

um problema pertinente em nossa sociedade, o da negação da cor ou do 

embranquecimento da raça negra. No brasil, o termo negro é subjetivamente visto como 

uma ofensa, um termo pejorativo que surge como se fosse para afirmar a inferioridade de 

alguém de cor escura. A sociedade busca insensatamente suavizar a raça negra, termos 

como morena são usados para chamar a mulher negra de pele mais clara, como se essa 

mulher fosse “menos negra”, aproximando-se mais da cor branca. Para Franz Fanon 

(2008, p. 95) “o negro não deve mais ser colocado diante deste dilema: branquear ou 

desaparecer”. Podemos afirmar que a situação de negação de Florzinha é imposto pela 

sociedade, na qual o embranquecimento se torna um paradoxo compulsório para que o 

negro seja aceito na sociedade. 

Enquanto Florzinha demonstra relutância em se identificar enquanto mulher 

negra, Francisco Palmares demonstra um discurso voltado para a afirmação da negritude. 
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“eu não sou moreno, sou preto, e por sinal bastante preto. E você também não é morena, 

é preta [...]” (AGUALUSA, 2008, p.32) O fato de Francisco se assumir enquanto um 

homem preto afirma a concepção de que se o negro assumir a própria cor e tentar 

desconstruir os estereótipos criados para limitar o negro, a luta contra o racismo passa a 

ser também mais consciente e objetiva. Franz Fanon, no seu livro Pele negra, mascaras 

brancas (2008), aborda a rejeição do negro por si próprio e ao seu grupo étnico racial, 

assim como o complexo de inferioridade.  

Jararaca, mesmo sendo traficante, demonstra preocupações sociais, seu discurso é 

voltado para a libertação do negro na favela, refletindo sobre as milhares de pessoas 

inocentes mortas vítimas da guerra travada entre traficantes e a polícia.  “o negro no Brasil 

não é pacifico, mano, é pior, é adestrado.” (AGUALUSA, 2008, p.83) Essa fala de 

afirmação da posição desprivilegiada do negro proferido por Jararaca nos faz pensar o 

quanto o negro é julgado por estar nesta situação, muitas vezes não possui meios e armas 

para lutar contra o sistema que lhe nega humanidade, obrigando-o a se sujeitar e se 

conformar com a submissão e a miséria material. Jararaca também traz à tona outro fator 

social:  quem nasce no morro não tem escolha, o único caminho é ser bandido, traficante 

de armas ou de drogas. Esses dados por muito tempo foram vistos como realidade 

absoluta, mas há também outras formas de convívio. É possível, sim, crianças e 

adolescentes viverem junto aos pais nas favelas e conviver com traficante e mesmo assim 

conseguir ter uma vida que se distancia do tráfico e da miséria. Jararaca quer um futuro 

promissor, mesmo que o caminho trilhado por ele seja muito mais difícil, pois ele aspira 

a liberdade através de uma rebeldia diametralmente contrária ao sistema. Bandido (para 

o sistema) e herói (para os subalternos), Jararaca é símbolo da exclusão étnica e social do 

Brasil ao longo de História. Além disso, o discurso dos outros personagens reintegra a 

percepção de que o Brasil, longe de ser uma democracia racial, é uma nação dividida, que 

está em constante conflito social e cultural.  

 

 

Revolta e tensão  

 

Já na epígrafe do livro, Agualusa utiliza uma parte da entrevista concedida por 

Sueli Carneiro – fundadora do Geledés (Instituto da Mulher Negra) – publicada 

anteriormente na revista Caros amigos.  De acordo com Sueli: 

 
O aumento da tensão racial é inevitável à medida que a consciência racial 

avança no país, pois a relação entre negros e brancos é uma relação violenta, 

historicamente de expropriação, de desumanização, e isso é profundamente 

brutal. Se os negros ainda não conseguiram se organizar o suficiente para dar 

uma resposta política para isso, precisam continuar caminhando nesse sentido. 

Nenhum povo foi oprimido indefinidamente. Entendo o seguinte: há 

segmentos organizados de negros no país buscando equacionar o problema 

racial numa perspectiva pacifista, mas, se essa sociedade não responde, não 

há como impedir que outras formas de luta sejam desencadeadas. É uma 

questão de legítima defesa. Não sabemos como as próximas gerações vão 

responder a tamanha exclusão. (2008, p.1) 

 

Na fala de Sueli Carneiro, podemos sentir um sentimento de insatisfação, de 

tensão, afirmando que o confronto mais radicalizado entre brancos e negros é possível, 

descambando para uma guerra cível motivado por um confronto inter-étnico. A partir do 

momento em que o negro desenvolve sua consciência política e social, e percebendo o 

lugar de exclusão em que está inserido, logo se revoltará contra o sistema de maneira 
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objetiva e orquestrada; consequentemente, contra os brancos, pois é justamente o sistema 

controlado por uma elite branca. Trata-se de um confronto impossível de prevenir, já que, 

como afirma Sueli, a relação entre brancos e negros nunca foi cordial. Os brancos, 

detentores do poder, exploraram e tiraram a humanidade do negro, sendo incapaz de 

reverter e diminuir os danos causados por tamanha crueldade. O que ocorre no romance 

de Agualusa é justamente o que sugere Sueli Carneiro: os negros tentam se organizar 

politicamente e usam também da violência como forma de reivindicação de seus direitos 

e como protesto contra o seu confinamento em ambientes degradados. Os negros no Brasil 

são palestinizados.  

No decorrer da narrativa, o sentimento de revolta e de clamor por justiça por parte 

de alguns personagens é exposto, e permeia toda a história desses personagens. Essa 

revolta tem diversos motivos, entre eles está o fato da população negra ser maioria 

pertencente à favela, um lugar marcado pela violência e descaso do Estado. Os 

personagens que são traficantes comandam o morro, mas são justamente eles que 

percebem as desigualdades entre a população da favela e as pessoas que vivem fora dela. 

Um dos grandes objetivos dos traficantes do Morro da Barriga é fazer com que as vozes 

silenciadas e injustiçadas dos negros sejam ouvidas.  

A revolta defendida por Jararaca tem o intuito de levar o negro ao poder, de 

construir uma sociedade com equidade entre brancos e negros, com o objetivo de devolver 

o Brasil para quem o criou, não aos portugueses, mas aos descendentes de escravos negros 

e dos povos indígenas. Jararaca exige do Governo Federal muitos direitos negados aos 

negros. Se tivessem sido cumpridas essas exigências, os negros do Morro da Barriga não 

teriam reagido com violência diante dos brancos da cidade. Ele exige cotas para os 

afrodescendentes não só em universidades mas também para cargos públicos, bem como 

pedido oficial de desculpas por tantos anos de escravidão.  

Um dos grandes problemas enfrentados por alguns personagens em O ano em que 

Zumbi tomou o Rio é o fato de os personagens serem marginalizados, deles residirem em 

uma favela, num lugar muito estigmatizado, visto por muitos como um local onde o crime 

prevalece.  

Spivak, em seu livro Pode o subalterno falar? (2010), discute o lugar ocupado 

pelas mulheres e os negros, que é o lugar de subalterno no sistema de representação de 

poder no Ocidente e, nos países terceiro-mundistas, essa situação se torna ainda mais 

perversa. O que faz com que eles continuem nesse espaço limitado é o fato deles não 

terem oportunidade de falar por si próprios, pessoas brancas de classe média e intelectuais 

sempre tiveram seu lugar de fala, consequentemente, suas vozes invalidam e não 

permitem que as vozes dos subalternos sejam ouvidas. Spivak observa, também, que a 

classe dominante, que detém o poder sócio econômico na sociedade, se apropria de uma 

fala que era para ser proferida pelas pessoas subalternas. Com isso, só podemos encontrar 

esse subalterno de que Spivak fala nas comunidades de afrodescendentes, pois elas não 

têm expressão nos meios sociais mais amplos da sociedade. Na mídia, por exemplo, sua 

voz é cedida ao jornalista, profissional ligado a grupos financeiros hegemônicos.    

O discurso de Jacaré evidencia a violência em vários momentos na narrativa, seu 

ódio para com os brancos é explícito, sua revolta é voltada para a sociedade brasileira 

patriarcal que cultiva a desigualdade social e racial: “nós estamos querendo tudo! 

Queremos enfiar o cano na boca dos brancos e apertar o gatilho. Este país foi-nos roubado 

e nós queremos é toma-lo de volta.” (AGUALUSA, 2008, p.167) Pode-se julgar e até 

condenar o posicionamento tão radical de Jacaré, até mesmo dizer o quanto ele está 

equivocado em promover e cultivar a violência, ou dizer que seu ódio é infundado em 

relação à população branca, mas o que não se pode negar é o fato de Jacaré representar 

milhares de homens negros e “favelados”, seres humanos à margem da sociedade. 
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Quando analisamos mais de perto a situação, vemos que o discurso de Jacaré não parece 

infundado, nele está implícito uma revolta cultivada há muito tempo, ele precisou de uma 

única oportunidade para ser ouvido. O rap, tão associado ao negro da favela, é usado por 

Jacaré como uma forma de relatar, dar voz a suas angústias e insatisfação com sua 

situação desprivilegiada.  

 
Era um preto com alma de preto 

Dizia a tudo, sim doutor, está muito certo doutor 

Só queria trabalhar 

Mas exigiam boa aparência  

Sim, doutor, está certo doutor 

(ele tinha uma infinita paciência) 

Era um preto que sabia o seu lugar  

Sim doutor, sim doutor 

Seu filho em casa de barriga vazia 

E ele: sim doutor, está certo doutor [...]  

      (AGUALUSA, 2008, p. 84) 

 

Com esse rap Jacaré expõe a situação pacífica e subalterna do negro brasileiro, 

que acredita que sua função no lugar onde vive é a de aceitar as ordens e a condição que 

o homem branco lhe impôs. Jacaré está claramente insatisfeito com a forma que o negro 

reage ao branco de dizer sempre sim, enquanto isso, sua situação continuará 

permanentemente miserável.  

A violência, por questões raciais, continua estruturando nossa sociedade, 

modelando nossa imaginação, perpetuando o racismo sofrido pelos negros brasileiros. A 

impressão que a narrativa nos passa é a de que os negros retratados sofreram e aguentaram 

sucessivas humilhações de desprezo, quando sua subjetividade foi ignorada. O fato de os 

personagens se darem conta do papel que representam na sociedade foi determinante para 

que eles se revoltassem. 

 

Raça  

 

Segundo Stuart Hall “ ‘Raça’ é uma construção política e social. É a categoria 

discursiva em torno da qual se organiza um sistema de poder socioeconômico, de 

exploração e exclusão – ou seja, o racismo”. (HALL, p. 66). Raça funciona como uma 

categoria que classifica, separa as pessoas de acordo com seu fenótipo. No Brasil, a raça 

acaba marginalizando e excluindo o negro, que possui um fenótipo desprivilegiado e 

condenado pela sociedade de dominância branca. O negro – ao viver nesta sociedade e ao 

sofrer o preconceito – sente na pele o peso da raça, que para o branco é inexistente. O que 

impera ainda é um sistema de hierarquização, onde a etnia branca nacional se identifica 

com os valores europeus.  

É discutido amplamente no livro as questões envolvendo a representação e a 

situação do negro no Brasil tão estereotipada pela sociedade, ao classificar preto e pobre 

como condições interligadas, pois, o problema étnico, visto como problema racial, é um 

gargalo social, econômico e cultural no Brasil. O personagem Euclides, em uma de suas 

reflexões, chega à conclusão de que “o Brasil nunca foi descolonizado”, de que a 

população de classe média alta, predominantemente branca, continua a enxergar o negro 

com a mesma visão de quando o país vivia no regime da escravidão, “no Brasil acabou-

se formalmente com a escravatura, e atenção, apenas nos finais do século XIX! Mas, na 

prática prevaleceu até aos nossos dias um sistema semelhante ao apartheid” 

(AGUALUSA, 2008, p. 48) Mesmo que o apartheid tenha sido combatido, impera ainda 
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na sociedade um regime parecido de segregação racial. Assim como Jararaca, Euclides 

tem uma visão de Angola como uma país descolonizado, é o Brasil que necessita ainda 

ser descolonizado.  

Raça, nação e cultura estão interligadas por um viés complexo. A nação exige algo 

unificado principalmente sob a ótica de quem detém o poder na sociedade, estabelecendo 

hierarquias entre a cultura superior e a cultura inferior, o que acaba assim excluindo a 

cultura dos afrodescendentes na sua particularidade.  

 

O discurso da mestiçagem  

 

 No Brasil, o grupo privilegiado é o de “cor branca”. Ao classificar as pessoas de 

acordo com seu fenótipo, ocorre a predominância do “branqueamento”. Exige-se um 

comportamento “branco” em face do sistema opressor, o que impossibilitaria a ascensão 

social por parte da população negra. Nesse sentido, cria-se um mito social de que no Brasil 

a ascensão social só ocorre quando o negro se aproxima do ideal branco. Um outro fator 

a ser discutido é que com a miscigenação a população está escurecendo (e não o 

contrário), algo negado constantemente pela mídias sociais brasileiras. 

 O resultado da mestiçagem, numa perspectiva racial, só é positivo se as 

características do branco se sobressair; a mestiçagem voltada para o enegrecimento é 

rejeitada. O mestiço, ao possuir algumas características físicas “bonitas” (que são 

atribuídas a população negra brasileira, como é o caso das “nádegas avantajadas”) é 

tomado socialmente como algo positivo, aceitável, bonito e exótico. De modo que a teoria 

da mestiçagem é também problemática, pois há acordos identitários onde o negro fica 

também em posição inferiorizada.  

No romance de Agualusa, temos o que podemos chamar de choque de culturas e 

etnias. No imaginário brasileiro, as pessoas fazem diversas distinções entre culturas, aqui 

existem, por exemplo, a dança e a música. No livro, especificamente num episódio que 

ocorre numa favela, temos uma festa com mistura de etnias. Nesta festa, o negro, o branco 

o mulato e mulheres loiras se misturam se tornando um único povo.  

 
os casais ondulam na pista. Negros, pardos, caboclos, brancos. Francisco 

Palmares repara numa moça loira, de aspecto distinto, bonita, abraçada a um 

mulato de olhos puxados e soturnos, uma trunfa selvagem atirada sobre os 

ombros. A música cresce, num arrebatamento [...] A moça loira estremece nos 

braços do mulato, afunda os olhos verdes nos olhos fundos de Francisco 

Palmares, morde os lábios e sorri. (AGUALUSA, 2008, p. 16) 

 

Nesse momento, desconstrói a ideia de que certas músicas e danças pertencem 

somente a uma determinada cultura. Na cultura popular, essa mistura vai se estabelecendo 

de maneira mais forte, determinando a pujança de uma cultura mestiça brasileira. 

Para Stuart Hall: “Hibridismo não é uma referência à composição racial mista de 

uma população. É realmente outro termo para a lógica cultural da tradução”. (HALL, p. 

71). A mestiçagem aparece no romance, ela está presente na favela Morro da Barriga 

onde não existe o negro 100%. Na favela, a mistura cultural de etnias se entrelaça 

formando um único povo, ocupando e compartilhando um mesmo espaço cultural. “os 

brasileiros, de uma forma geral, preferem as loiras. O Brasil, aliás, inventou um novo tipo 

de mulher – a loira com a bunda de negra, ou seja, a mulata de cabelo tingido de loiro.” 

(AGUALUSA, 2008, p.126) Nesta passagem, onde se narra a diversidade presente na 

favela, descreve uma nova mulher, que é a síntese de duas etnias, formando assim uma 

mulher que carrega consigo a mistura do branco, presente nos seus cabelos, e o negro 
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presente em outras partes do corpo. Essas mulheres já são culturamente diversas, ficando 

impossível dizer que elas são representativas de apenas uma etnia. 

De acordo com Stuart Hall “A cultura popular não é, num sentido ‘puro’, nem as 

tradições populares de resistência a esses processos, nem as formas que as sobrepõem. É 

o terreno sobre o qual as transformações são operadas”. (HALL, 2003, p. 232). Neste 

sentido, as culturas diversificadas são importantes, pois é através delas que operam na 

sociedade a mudança, onde o novo surge e se modifica com o tempo, trazendo à tona 

novas forma culturais. 

 

Conclusão  

 

 Como foi exposto no decorrer desse trabalho, podemos concluir 

momentaneamente que O ano em que Zumbi tomou o Rio, de José Eduardo Agualusa, é 

uma obra bastante complexa. Nela, questões como nação, identidade e utopia são postas 

num perspectiva para além do senso comum. A contribuição do livro reside, dentre outras 

coisas, em dar voz àqueles que geralmente na literatura têm suas vozes silenciadas. 

Agualusa proporciona ao leitor, através da ficção que pratica, um mergulho na identidade 

brasileira sob a perspectiva dos excluídos. É na favela que habita a nação brasileira, na 

sua singularidade, na sua diversidade e sobretudo na mestiçagem que ela gera. Os 

personagens do livro não são retratados como negros, por exemplo, “coitadinhos” e 

vítimas, e sim como sujeitos donos de suas próprias vidas, pessoas complexas que não 

são totalmente boas ou más. 

 Enfim, através do livro de Agualusa, foi possível estudar e analisar diversos 

outros aspectos, mas, talvez o principal deles, foi constatar que a narrativa leva o leitor a 

questionar assuntos culturais brasileiros que aparentemente estão adormecidos, mas que 

necessitam ser analisados e refletidos, tal como o espaço dos afrodescendentes na 

arquitetura da nação.  
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UTILIZAÇÃO DE FILMES COMO RECURSO AUDIOVISUAL: 
ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES DIDÁTICAS PARA AS AULAS DE 

ESPANHOL LE 

 

Susanita Delfino de Morais1, Pedro Adrião da Silva Júnior2 
 
 
RESUMO: Atualmente, com a revolução tecnológica e a globalização, es perceptível o uso cada 
vez mais frequente de recursos audiovisuais nas aulas de língua estrangeiras. Estudiosos 
evidenciam o valor que comunicativo que esses recursos proporcionam através da imagem e dom 
som, ao compor uma informação completa desde o ponto de vista linguístico, pragmática e 
discursivo. O objetivo deste artigo é apresentar pesquisa realizada sobre a importância do filme 
nas aulas de espanhola como língua estrangeira. Inicialmente realizamos estudo teórico, no qual 
buscamos aporte nas obras de Kumaravadivelu (2008) TREVIZAN (1998), Brandimonte (2003) 
e Norbis (1971). Nesta primeira parte, mostramos o uso dos recursos audiovisuais nas aulas de 
língua estrangeiras. Posteriormente, mostramos a importância do vídeo nas aulas de línguas 
estrangeiras e fizemos, de forma resumida, um percurso pela cinematografia do diretor espanhol 
Pedro Almodóvar, do qual elegemos o filme todo sobre mi madre para realizar as atividades. Por 
último, elaboramos algumas propostas de atividades de pré-visualização, visualização e pós-
visualização do filme. Nossa pesquisa caracteriza-se por ser bibliográfica, qualitativa, descritiva. 
Esperamos contribuir diretamente, através das propostas de atividades, com o ensino e 
aprendizagem da língua espanhola.  
 
PALAVRAS – CHAVE: Filmes; Recursos Audiovisuais; Atividades Didáticas; Aulas De 
Español. 
 
 
 INTRODUÇÃO 
 

A utilização dos recursos audiovisuais em aulas de língua estrangeira, como forma de trazer 
um dinamismo e informações de uma maneira diferente aos alunos, tem-se evidenciado nestes 
últimos tempos. E o avanço tecnológico faz com que este tipo de estudo venha tornar-se mais 
frequente, pois a cada dia, percebemos que tendências são lançadas nesta área, e com isso o 
professor pode aproveitar a oportunidade, para que o aluno sinta-se mais confortável, afinal, na 
atualidade este é o meio onde os adolescentes, jovens e adultos tem maior afinidade. 

Os recursos tendem a construir pontes, onde o aluno de fato pode interagir conhecendo a 
cultura, hábitos e costumes dos nativos da língua estrangeira. 

Viñals (2000) afirma, por exemplo, que os documentários curtos, principalmente, podem 
ajudar a contextualizar funções comunicativas de formas mais simples que as apresentadas nos livros 
textos, pois o aluno pode identificar melhor as situações, pensar e inclusive estar preparado para 
enfrentá-las.  

O uso dos recursos audiovisuais, representado através do filme, potencializa a aprendizagem, 
tornando-se um componente que permite a conscientização do aluno de maneira adequada a língua 
para que não haja rejeição ou choque cultural da língua espanhola. 
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2	  Docente do Departamento de Letras Estrangeiras da Faculdade de Letras e Artes, Campus Central, UERN. E-mail: 
pedrolatino9@hotmail.com. 
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Correspondendo a segunda etapa do nosso estudo, esta pesquisa consiste em apresentar 
propostas de atividades centradas nos filmes de Pedro Almodóvar como ferramenta didática para as 
aulas de língua estrangeira. Tratando-se de estudo bibliográfico de caráter qualitativo-descritivo. 
 
1 UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS AUDIOVISUAIS NO ENSINO DE LINGUA 
ESTRANGEIRA 
 

Os recursos audiovisuais: internet, filmes, televisão, computadores, entre outros, promovem 
interação e são importantes aliados na sala de aula. 

Com o avanço tecnológico alcançado nos últimos anos, observa-se um mundo de descobertas 
o qual proporciona conectar pessoas que até então estavam isoladas. Esse fenômeno está fortemente 
ligado ao movimento de globalização que compreende uma “[...] nova forma de interconexão e 
movimentação entre noções, economias e povos. Resulta na transformação na vida social 
contemporânea em todas as suas dimensões econômicas, políticas culturais, tecnológicas ecológicas 
e individuais“. (KUMARAVADIVELU, 2008, p. 31-32). 

Observando a relação que existe entre informação e comunicação, contrastamos que já não 
existem mais barreiras que possa impedir esta interação, devido a globalização e utilização do uso 
crescente dos recursos audiovisuais. A pesquisa foi proposta com esta intenção, de que o filme como 
ferramenta didática pode ser útil nas aulas de língua espanhola. 

As pessoas, em sua grande maioria, têm interesse em conhecer seja qual for o tipo de gênero 
de filmes, ainda mais quando se trata de um segundo idioma o aluno tem anseio de conhecer e ouvir 
a língua que está sendo estudada. 

O cinema possui grandes contribuições como recurso pedagógico, pois, bem como destaca 
Trevizan (1998, p. 85): 

 
A arte cinematográfica, além de representar a vida, dá forma às inquietações e 
desejos mais íntimos da alma humana. O filme reúne extraordinário volume de 
informações. Nas diferentes áreas da experiência humana, e por isso deve ser 
utilizados, nas escolas, como um instrumento didático valiosíssimo na 
formação de novas gerações. 

 
 
As produções cinematográficas possuem esta influência, e instiga os mais variados sentidos 

do ser humano, levando-os a buscar e conhecer mais, seja no campo cientifico ou comum. De fato, 
estas produções estimulam ao aluno a obtenção de conhecimentos linguísticos, portanto, torna-se um 
elemento motivacional nas aulas de LE. 

O recurso audiovisual, referente ao campo científico, oportuniza um contato direto com um 
material específico, que nas palavras de Grellet (1981), é todo material que independente de seu 
formato não sofreu nenhum tipo de modificação no que concerne no seu conteúdo. Referindo- se aos 
filmes, estes serão autênticos quando produzidos na língua de estudo.  

O potencial do filmes, também é observado por Cruz, Souza e Lima (2006- p.3): 
     

O cinema, com seu aparato tecnológico apropriado para documentar, encenar 
e narrar histórias, nos permite uma nova maneira de olhar para o mundo e, 
com isso, estabelece uma forma peculiar de inteligibilidade e conhecimento. 
Dessa forma, podemos considerar que o texto fílmico atua na escola como 
sendo um recurso lúdico e extremamente sedutor, que atrai a atenção dos 
alunos e os envolve na realização de tarefas. 
 

A disponibilização de filmes nas aulas de língua estrangeira, permite ao aluno esta 
aproximação aos nativos da língua espanhola. Ver e ouvir filmes na língua-alvo lhe oferece 
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enriquecimento de vocabulário e fluência na língua. Outro ponto bastante aprimorado, são os efeitos 
visuais trazidos até aos alunos, que os transporta a grupos, onde a língua espanhola é utilizada de 
forma natural, atraindo assim mas atenção dos espectadores. 

Brandimonte (2003) nos diz que, utilizar-se desse recurso audiovisual, quer ao combinar 
imagens e sons nos possibilita um contato real com diálogos produzidos por nativos, muitas vezes 
repletos de informalidade, que professor possivelmente conseguiria reproduzir com fidelidade em 
sala de aula. Assim, entendemos que o filme trabalhado em sala de aula, deve ser proposto como um 
instrumento didático, onde levará o aluno de fato a compreender hábitos e costumes utilizados no 
cotidiano da língua espanhola.  

Norbis (1971) afirma que, somente o ensino convencional, firmada na escrita e leitura não irá 
proporcionar aos alunos a retenção de conhecimento esperado durante uma aula, mas quando o 
professor utiliza-se de matérias que promovam uma interação entre imagem e som, o percentual de 
aprendizagem se eleva consideravelmente. 
 
2 A IMPORTÂNCIA DO VIDEO NAS AULAS DE LE 
 

O uso do recurso audiovisual tem-se evidenciado em diversas escolas, facilitando assim, essa 
interação do aluno com a língua. Como está sendo abordado, a utilização do filme como recurso 
didático, de forma coerente, possui um significado importante na formação escolar.  

De início, compreende-se que, como todos as coisas existentes, tudo tem seu lado negativo e 
positivo independente da maneira que venha ser trabalhada.  

Com base em Fernández (2009), abordaremos algumas vantagens acerca da importância do 
vídeo nas aulas de LE. Em relação as vantagens, o vídeo: 

 
Possibilita a inclusão nas aulas de formas comportamentais e gêneros textuais 
conhecidos normalmente as imagens e estratégias para criação e veiculação dos 
vídeos são relativamente semelhantes em diferentes países e idiomas. Ou seja, 
grande parte da informação do vídeo publicitário é de conhecimento do aluno 
em sua língua materna. (FERNANDÉZ, 2009, p.58). 

 
O vídeo é considerado pelo autor uma representação benéfica, pois torna a aula mais prática e 

o ambiente escolar torna-se diferenciado. O aluno tende a lhe dar com elementos comuns, tais como, 
falas, sentimentos, tristezas, alegrias, atitudes comportamentais, entre outros. Possibilitando também 
a facilidade com a repetição da fala, ao escutar rapidamente o aluno pode desenvolver esta 
habilidade e por fim praticá-la com mais firmeza. 

Outro atributo que Fernandéz (2009) cita é que o vídeo também: 
 

Explicita nuances, normas comportamentais e aproxima o ambiente de aula 
ao cotidiano e as formas autênticas da língua-meta. Os alunos são expostos a 
situação de comunicação tais como elas ocorrem na realidade, podem ver, 
ouvir e acompanhar cada gesto, cada sequência temporal e etc. 
 

Em relação as desvantagens que também atuam neste meio, podemos citar a abordagem de 
assuntos irrelevantes, o que poderá acarretar o cansaço do aluno, e possivelmente haverá um 
desinteresse de sua parte.  

Dessa maneira, o professor não alcançará êxito em seu conteúdo, pelo contrário, o discente 
se disponibilizará menos a vir com entusiasmo para a ministração das aulas. Segundo ponto seria 
tempo e disposição para preparação de sua aula, com este tipo de recurso, pois o desenrolar deste 
tipo de aula requer do docente uma preparação a mais, e os planejamentos escolares devem ser o 
ponto primordial de trabalho. Que mesmo em meio a correria deve ser feito, pois tem sua 
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importância. Podendo assim concluir que, o uso do vídeo também requer este tipo de atitude, e o 
resultado final será obtido com sucesso quando se há um planejamento antecipado pelo professor. 
 
3 PEDRO ALMODOVÁR E O CINEMA 
 

A receptividade das obras de Pedro Almodóvar tem efeitos marcantes no ensino 
aprendizagem da língua espanhola. Seu contexto está composto de uma forma mais dinâmica de lhe 
dar com o público, trazendo aspectos culturais, linguísticos e gramaticais que são importantes para 
estudantes que buscam novas maneiras de assimilar um conteúdo.  

Os filmes do diretor espanhol são compostos de temas universais, que sempre chama atenção 
das pessoas, entre eles: drogas, prostituição, sexualidade, alcoolismo. Abuso sexual, está presente na 
obra La piel que habito (2011), em que Norma (Bianca Suaréz) é abusada por Vicente (Jan Carnet). 
Volver (2006), que mostra a história de Raimunda (Penélope Cruz) a qual sofre violência sexual do 
seu próprio pai. Suas obras relatam momentos tristes, vemos isso no filme: Todo sobre mi madre, em 
que  Esteban (Eloy Azorin) filho de Manuela (Cecilia Roth) é atropelado quando estava em busca de 
um sonho, ter um autógrafo exclusivo de uma atriz bastante renomada. 

Outro assunto extremamente delicado: A pedofilia, é tratado no filme: La mala educación, 
que conta uma história cheia de surpresas e afrontas. Literalmente prendendo a concentração do 
espectador. 

Pedro Almodovár traz em suas obras aquela fala da “rua”, fala esta que o aluno brasileiro só 
teria a oportunidade de conhecer, se fosse a algum dos países latinos, com essa facilidade dos filmes, 
passamos a nos adaptar e surpreende-se, com palavras, gestos, atitudes que possivelmente 
achávamos que não haveria em outros países, a não ser no nosso de origem.  

La ley del Deseo  traz a tona a personalidade inconfundível de Almodóvar, que o define 
como um artista que quebra padrões sociais e culturais, descortinando características sexuais dos 
personagens, através de lésbicas, gays, homossexuais, que poderão se relacionar bem, com qualquer 
um dos gêneros. 

 
4 PROPOSTA DE ATIVIDADES DIDÁTICAS 
 

O professor, por mais dificuldades e obstáculos que encontre a sua frente, possui a 
responsabilidade de levar ao discente novas formas de conhecimentos de uma forma mais atrativa 
possível, tratando de conquistá-lo a cada dia com conteúdos inovadores, deve fazer parte de sua 
trajetória como bom profissional. 

A intenção é despertar no aluno, de acordo com o nível em que se encontra, o interesse pelas 
aulas de forma prática e eficaz. Bem como afirma Brandimonte (2003), os alunos necessitam 
conhecer as variedades do espanhol, ir mais além do que costumam aprender em classe.  

As propostas de atividades foram elaboradas por etapas. A primeira consiste na Pré-
visualização: o aluno não visualizou o filme ainda e apenas observando as imagens, falará acerca do 
que pensa sobre elas, por exemplo: Olhando o pôster do filme, que assunto ele acredita que irá ser 
abordado e quais características terão os personagens mostrados. 

A segunda etapa seria: Durante a visualização, que apresenta perguntas como: quais 
personagens haveria citado tais frases ou textos? Assim, o aluno fixaria no acompanhamento do 
filme com mais atenção, a fim de responder as perguntas corretamente. 

A terceira etapa consiste em depois da visualização, em que o aluno, após observar o filme 
por completo, poderia responder às perguntas finais. Neste caso, esta atividade possui como objetivo 
fazer uma revisão mais detalhada do filme, onde o aluno reescrever falas utilizadas pelos 
personagens, vê as imagens e recorda o que aconteceu durante elas, responde algumas questões com 
(V) ou (F) e coloca em ordem fatos ocorridos durante o filme.  

A continuação apresentamos o modelo de uma das atividades elaboradas de pré-visualização:  
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Abaixo observamos um modelo de atividade para aplicá-la durante a visualização do filme: 
 
 

 
 
 
Por último, um exemplo de atividade de pós-visualização: 
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A partir do momento em que o aluno compreende desde o inicio que deve se envolver por 

completo, observando os detalhes do filme, ele conseguirá responder com precisão as questões 
pedidas. 
 Por fim, observamos também que os filmes utilizados de Pedro Almodóvar realizam com 
exatidão o objetivo de aproximar o aluno à língua espanhola e já que estávamos em busca do 
espanhol mais informal, ter os seus filmes como fonte principal, facilitou bastante a elaboração das 
atividades, pois o costume e hábitos cotidianos estão presentes em todas as suas obras.    

 
 

CONCLUSÃO 
 
 
 

O uso dos recursos audiovisuais, representado em nossa pesquisa pelo filme, potencializa a 
aprendizagem, pois é um recurso que permite a aproximação direta do aluno com a cultura da língua 
que está estudando, conhecer os hábitos dos nativos, ter acesso às expressões cotidianas e sobretudo, 
constitui-se em um elemento motivador na sala de aula.  

Esses recursos, combinados às imagens e sons, possibilitam, pois, contato real com diálogos 
produzidos por nativos, muitas vezes repletos de informalidade, que professor possivelmente não 
conseguiria reproduzir com fidelidade em sala de aula.  
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Assim, entendemos que o filme utilizado em sala de aula, deve ser proposto como um 
instrumento didático, onde levará o aluno de fato a compreender hábitos e costumes utilizados no 
cotidiano da língua espanhola.  

Utilizados de forma adequada e com os objetivos bem estabelecidos, estes recursos 
facilitarão o trabalho do professor e tornará suas aulas mais dinâmicas e motivadas.  

Esperamos que esta pesquisa sirva de apoio a trabalhos acadêmicos que posteriormente 
venham a ser desenvolvidos e que tenha contribuído, de certo forma, com o ensino e aprendizagem 
da língua espanhola em nossa região  
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VERSOS DISTINTOS: POESIA POTIGUAR CONTEMPORÂNEA 

Ana Luíza Dantas de Lira 

Alexandre Bezerra Alves 

 

 

RESUMO: Considerando a multiplicidade de estilos formadores do atual quadro da 

poesia brasileira, este artigo reúne análises de poemas e trechos de cinco obras 

potiguares situadas entre as décadas de 1980 e os anos 2000: Myriam Coeli (1980), 

Paulo de Tarso Correia de Melo (1993), Carlos Gurgel (1984), Diva Cunha (2009) e 

Antônio Francisco (2010). As duas primeiras são comparadas porque apresentam 

semelhanças na composição dos versos, elementos modernos dialogando com a tradição 

clássica, Já a poesia de Carlos Gurgel e Diva Cunha, de tendência mais contemporânea, 

passa pela fragmentação de imagens nele e pela expressão feminina na dela. Por último, 

Antonio Francisco tem sua visão crítica nos cordéis de uma de suas obras. Este trabalho 

possibilita aos estudiosos de Literatura conhecimento acerca da poesia potiguar, de 

modo que estase insere, sem dúvida, no quadro nacional da lírica contemporânea. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Poesia brasileira; Literatura Potiguar; Poesia contemporânea. 

 

INTRODUÇÃO 

 
[...] não há, a rigor, uma poesia da qual se possa dizer que 

seja específica ou característica do fim do milênio, e sim 

uma poesia que é de todos os dias e de sempre, ou então 

não é poesia (JUNQUEIRA, 2009, p. 133). 

 

Tratar de poesia contemporânea, tanto a produzida nas dimensões do Estado do 

Rio Grande do Norte como em contexto nacional, exige trabalho minucioso. Ivan 

Junqueira (2009) alerta sobre as dificuldades, principalmente pelo fato de existirem 

inúmeros estilos literários no Brasil. E de igual modo este fato ocorre entre os poetas 

potiguares, não existindo assim unicidade de estilo ou um grande movimento literário 

engajado. Conforme a opinião do autor supracitado:  

 
O que temos hoje diante de nós é um notável pluralismo de 

tendências, de correntes e procedimentos estéticos, mas nenhuma 

grande escola ou movimento da envergadura literária e histórica do 

Romantismo do século XIX ou do Modernismo de 1922 [...] 

(JUNQUEIRA, 2009, p. 136). 

 

Outro conceito de suma importância a quem deseja analisar criticamente a 

poesia na contemporaneidade é o de Lirismo, pois, ao longo da história da Literatura 

este conceito modificou-se e é perceptivelmente na própria escrita que o comprovamos. 

Cara (1990) mostra a “expansão” do sentido de Lirismo indo da poesia clássica aos dias 
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atuais. O que antes equivalia ao louvor da beleza, dos sentimentos e feitos heróicos na 

Tradição Clássica, no Romantismo passa à manifestação do eu e ao longo das diversas 

tendências do Modernismo passa a ser também – e sobretudo – a maneira pela qual o eu 

lírico dá trato poético a linguagem, isto é, suas escolhas temáticas e linguísticas. 

Segundo a opinião de Salete de Almeida Cara (1990, p. 40, grifo da autora): 

 
[...] ao contrário do poeta romântico, que ainda acredita na poesia 

como expressão do “eu” o poeta moderno sabe perfeitamente que 

qualquer recorte do mundo será apenas linguagem e não lhe e 

possível mais do que isso: o poeta moderno se vê projetado no mundo 

exterior, sabendo que desse mundo poderá fazer apenas uma tradução 

parcial. 

 

Nesta perspectiva de entrelaçamento de estilos, como também de um novo olhar 

para o lirismo contemporâneo, o presente artigo busca identificar e analisar as variantes 

literárias no âmbito do gênero lírico (poesia de autoria feminina, poesia intimista, poesia 

urbana) no Rio Grande do Norte entre os anos de 1980 a 2010. As obras contempladas 

na análise foram: Vivência Sobre Vivência (1981), de Myriam Coeli, Talhe Rupestre 

(1993), de Paulo de Tarso Correia de Melo Pulsações (1984), Resina (2009), de Diva 

Cunha e Meu Recital de Cordel (2010), de Antonio Francisco. Em comum entre eles 

está a diversidade poética, indo do urbano ao regional, do lírico ao antilírico. 

 

1. DOIS POETAS DE INFLUÊNCIA CLÁSSICA: MYRIAM COELI E PAULO 

DE TARSO CORREIA DE MELO 

   

 A poesia contemporânea surge no cenário potiguar pluralizando diversas 

tendências. Neste sentido, exemplos relevantes são Myriam Coeli e Paulo de Tarso 

Correia de Melo, que deixam transparecer em seu lirismo resquícios da lírica clássica, 

os quais são também mesclados, neste caso, na poesia de Myriam, a uma estrutura 

moderna, e, por vezes, desta mesma forma, a temática. Nosso objetivo é analisar trechos 

e de poemas dos dois autores e notar como ocorre a fusão clássico/contemporâneo, além 

de possibilitar uma visão geral dos traços estéticos – no sentido de elementos 

propriamente literários em comum – que os caracterizam. 
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Para esta finalidade aprouve estudar a obra Vivência Sobre Vivência, da 

amazonense
1
 criada em solo potiguar Myrian Coeli. O referido livro da poetisa é 

dividido entre as partes “Livro das Odes”, composto por onze poemas, e “Cantos de 

Oferta e Servidão”, com dezessete textos poéticos. Salienta-se que desde o título da 

publicação em questão notamos que consiste em um jogo de palavras que tanto pode 

denotar simplesmente a exibição de suas “vivências” como sua “sobrevivência”, criando 

uma duplicidade de sentido. Seus poemas expressam os sentimentos humanos e através 

destes o caráter existencial ganha espaço central em sua obra. No ensaio A arte poética 

de Myrian Coelli, Barreto (1998) relata que os versos dela acabam formam uma espécie 

de poesia “[...] pontilhada de agônicas transparências e depressivas ressonâncias, mas 

impregnada por um sopro de renovação espiritual na busca desesperada pela 

essencialização dos seus próprios valores – imponderáveis e transcendentes”.   

Percebemos esse fato quando analisamos o teor de exaltação dos poemas, 

principalmente na sequência de odes criadas por ela. Em uma visão mais clássica, 

segundo Goldstein (1994, p. 56), a ode é definida como um poema lírico no qual se 

expressam “[...] os grandes sentimentos da alma humana. Pode celebrar fatos heroicos, 

religiosos, o amor ou os prazeres. Sem obedecer a regras rígidas, a ode costuma ser 

dividida em estrofes iguais pela natureza e pelo número de versos”. 

Há também uma recorrente uma visão cristã sobre a vida, como no verso do 

poema “Ode ao ar”: “é o ar instalado com o sopro do Espírito” (COELI, 1980, p. 23). É 

igualmente possível notar igualmente elementos neossimbolistas – talvez herança da 

Geraça de 45 – como em “Ode ao cavalo” (COELI, 1980, p. 43), no qual o animal 

ganha todo um colorido “de ruidosas cores de arco-íris” e humaniza-se: “Ele ria. O seu 

relincho claro clarim”, criando jogos de palavras, como a aliteração (no caso aqui, a 

repetição da consoante /r/), e revelando um gosto sonoro pelo fazer poético clássico.   

 No entanto, o moderno surge nos versos ora extensos, “verso largo, incontido, 

dramático de algumas odes [...]” (SILVEIRA, 1984, p. 175), e nos versos curtos como 

em “Ancestre” (COELI, 1980, p. 86). Observemos o seguinte dístico: “De ser o medo / 

já me acua”. O mesmo é todo impregnado de um sentimentalismo pessimista, pois esse 

poema retrata justamente o medo da morte, do reconhecimento dela como uma 

“repetição” hereditária, iminente e inevitável: “Aquém de mim / a invenção / que me 

trabalha, / disfarça cúmplice [...] a encenação / de minha súplice / repetição”. O eu lírico 

                                                           
1 
“Myrian Coeli de Araújo Dantas da Silveira nasceu em Manaus, Amazonas e com apenas dois meses de 

idade veio para São José de Mipibu [município do Rio Grande do Norte]” (BARRETO, 1988, p. 34). 

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1703



é traspassado por dores e o drama se intensifica em “E as carnes agres / fatias são / 

repastos magros”. Os versos são envolvidos numa morbidez que lembra os tons 

pessimistas de, por exemplo, Augusto dos Anjos: “Infectas larvas/ vão me roendo. / o 

réptil mundo/ vai me mordendo”. Por fim, o eu lírico conforma-se, uma vez que existem 

“outros medos”, entretenimentos menores, capazes de desviar a reflexão de seu destino 

final enquanto este não chega.  

Em contrapartida, o poema “Ode à máquina” (COELI, 1980, p. 45) destoa dos 

demais contidos em Vivência sobre vivência, porque alude diretamente ao modo de vida 

típico da idade moderna, ao capitalismo, à produção em massa, à desumanização do 

homem, à vida acelerada na cidade. Na primeira estrofe, a máquina é exaltada pela 

magnitude de suas funções: “Nela se engastam as riquezas: as que vêm da terra/ e as que 

da terra nos fazem fortaleza”. Ela significa conquistas, e, ao mesmo tempo, um depósito 

no qual o homem coloca suas esperanças: “nela pousam pássaros e se inquietam sonhos/ 

para que os espantos da beleza cresçam.”. Na estrofe seguinte a máquina (agora 

humanizada), “Descobrindo o homem”, percebe a fraqueza dele (Adão de esquecido 

paraíso / e em seu chão caído) e se apossa de sua natureza (nele o mastro ergue e o 

domínio firma.). E acaba por transformá-lo em seu igual: “E ele, uma máquina / [...] / à 

máquina se prende e dela já é peça”. Certamente, o subjetivismo em “Ode a máquina” 

não se confunde, como em “Ancestre”, com a expressão do eu, pois temos como 

referência que “O lirismo é uma maneira especial de recorte do mundo e de arranjo da 

linguagem (CARA, 1990, p. 07)”. É justamente nesse rearranjo lírico de Coeli – 

contendo um formato de poema que insere elementos clássicos e modernos – que se 

observa este “recorte do mundo” da poetisa, que quando comparado com a obra Talhe 

Rupestre (1993), de Paulo de Tarso Correia de Melo, este último surge muito mais 

atrelado às formas clássicas e com notável rigidez. 

Só para dizer da estrutura dos onze poemas que integram o livro, dois são 

compostos por quadrinhas das quais “Princípio” (MELO, 1993, p. 09) se assemelha ao 

Rondó no qual “[...] sucedem-se tipos iguais de quadras ou estrofes maiores, em versos 

de sete sílabas” (GOLDSTEIN, 1994, p. 56). Nesses poemas, quatro são estruturados 

em tercetos, dois em dísticos e os demais em estrofes irregulares. A maioria obedece a 

esquemas de rimas, das quais o preferido passa pelas rimas interpoladas e emparelhadas, 

e mais escassamente rimas internas e órfãs. O quarto segmento de Talhe rupestre se 

reporta à mitologia grega. A composição “Delfos: Passeio pelos arredores de um 5º 

capítulo de Roberto Calasso” se ramifica em cinco poemas. O terceiro deles, “Fonte 
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Castalia: Apolo fingidor” (MELO, 1993, p. 25) está estruturado em quatro dísticos 

heptassílabos, reportando-se ao mito de Apolo e Dafne: “Pele macia de Dafne / que se 

torna louro e mármore”. Nestes versos, a amada, por ser indiferente aos sentimentos do 

deus, e não resistir à perseguição, implora ajuda ao pai, que a transforma em um 

loureiro: “Apolo que não consegue / possuí-la talvez nem queira”. 

Observa-se aqui o enjambement, complementação do sentido do verso anterior 

no verso seguinte, uma quebra característica de poemas modernos. Mesmo com a 

natureza alterada, Dafne não consegue escapar de Apolo: “Empós da ninfa persegue / 

louros que restam nas mãos.”. E, por fim, nota-se o amor doentio, possessivo “dissolve 

o corpo de Dafne/ quer a representação.”, pois não aceita perdê-la em hipótese alguma. 

O poema “Pireu” (MELO, p. 41, 1993) difere dos anteriores somente porque não 

utiliza a mitologia clássica como alegorização. Mas supõe justamente a defesa dessa 

tradição e, por isto, é dotado de um tom crítico semelhante ao da Geração de 45, quando 

este se rebela contra as conquistas modernas de 22: “Dissolveram no rosto os emblemas 

/ da ancestral nobreza.”. O verso “Gerações e acaso e mesmice e desgosto” reportaria 

aos movimentos literários recentes também atrelados ao conceito de “gerações” – dentre 

eles o Modernismo –, os quais “criaram esquemas afastados da beleza”. Para o eu lírico, 

os modelos clássicos são o ideal de beleza e toda oposição seria o seu contrário. Nas 

próximas estrofes, esse eu lírico procura reconstruir aquilo que consiste parcela da 

escrita dos poetas contemporâneos, que ignorariam os objetos pertencentes a realidade 

“ancestral”, “De trirremes não falam os olhos”, e a poesia estaria envolvida por algo 

artificial: “[...] o corpo, / envergonhado em dois côvados / de tecido de segunda classe”. 

O próprio conhecimento de seus antecessores seria negado “A obrigatória aventura do 

oceano / não se presente”. O resultado seria uma poesia apressada e descuidada, “A 

automação ultrapassa a colheita”, e na última estrofe, o eu lírico, cheio de 

imperatividade, clama: “Vaga no porto de hoje, debruça-se nas eras / esquecidas”. 

Assim, o eu lírico de Melo assume uma posição estética: a de se relacionar com 

a tradição literária a partir de temas mitológicos. E, quanto à estrutura do poema, apesar 

desse aspecto composicional normativo herdado da antiguidade clássica, por vez ou 

outra quebra a métrica e usa rimas órfãs em meio às regulares. Já em “1. Adyton e 

onphalós” (MELO, 1993, p. 21), não há esquema de rimas. Suas composições, então, se 

apoiam nesta tensão moderno/tradicional.  

Cabe refletir até que ponto privilegiar determinada forma (clássica ou moderna) 

é posto como regra para alcançar a poesia, pois esta está além de ambos os formatos, “o 
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que faz a verdadeira poeticidade do texto é que ele nunca obedece servilmente a 

quaisquer diretrizes racionais e teóricas [...]” (CARA, 1990, p. 26). No entanto, propõe-

se aqui mostrar a pluralidade de estilos a que se liga à poesia produzida em território 

potiguar como sinal de sincronia com a própria poesia brasileira contemporânea. 

 

3. DOIS POETAS CONTEMPORÂNEOS: A FRAGMENTAÇÃO EM CARLOS 

GURGEL E A POESIA DE TANGENTE FEMININA DE DIVA CUNHA 

 

 Vale ressaltar, na composição do panorama literário norte-rio-grandense mais 

duas obras dessemelhantes, porque certamente retratam em que consiste a variada 

produção poética nesse Estado nas últimas décadas do século XX. Tomemos 

primeiramente Deusa do Além i Pulsações: um estudo estranho e profundo sobre a 

possibilidade do povo nordestino (1984), de Carlos Gurgel (na verdade, duas obras em 

único volume). Este livro constitui-se, por assim dizer, de uma amostragem do que 

escreviam os poetas chamados “marginais”, os quais, na década de 70, ficaram também 

conhecidos por “geração alternativa”. Morais Neto (2005, p. 22) explica o primeiro 

termo relatando que “[...] buscava-se uma alternativa, uma possibilidade para a 

expressão artística”, algo distante “do lirismo insípido da geração de 45 e dos epígonos 

das vanguardas” (idem, ibidem).  

 Em Pulsações, que funciona como uma obra distinta da parte anterior (Deusa do 

além), o eu lírico intima aos seus conterrâneos que acordem: “despertai [...] olhai para 

onde olhamos” (GURGEL, 1984, p. 61). O poeta marginal não encontra lugar nas 

academias, sua poesia fala das/ nas ruas. Goldstein (1994, p. 37) diz que “[...] o verso 

livre modernista tem um ritmo irregular cujo efeito dá uma espécie de vertigem”. Em 

sua poesia, Gurgel lança mão deste e de outros recursos linguísticos, principalmente a 

fragmentação de ideias. 

 Analisemos trechos do poema “gente ruim não morre” (GURGEL, 1994, p. 75), 

começando pelo título, pois se trata de um dito popular. O eu lírico irá denunciar um 

povo que não conhece suas próprias raízes – “elefante sem memória, elefante sem 

memória,” – alude aos contornos geográficos do Estado do Rio Grande do Norte, 

aparece como uma antropomorfização dos nascidos nesta terra: “quem faz sua história? 

/ [...] / quando me contaram / da sua geografia / fiquei pasmo, me acertaram”. Ao poeta 

caberia o olhar diferenciado e a voz capaz de mostrar as mazelas da sociedade, sem 

saber “Por onde passeiam os poetas sem hora?”. O poema “gente ruim não morre” faz 
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um movimento de sentidos, mas de ideias fragmentadas. Na sexta estrofe: “me 

instalaram uma ferida”, o eu lírico parece despertar de um devaneio “mas de repente, 

saco uma escapulida/ detesto como me olham no circular”. Neste ritmo de prosa, Gurgel 

se aproxima dos estilhaços da vida moderna, pois de acordo com Cara (1990, p. 46): 

 
O poeta moderno, jogado no coração da grande cidade capitalista [...] 

precisa recuperar uma História na qual sua condição atual possa fazer 

sentido. Para essa recuperação precisa forjar seu instrumental, e assim, 

a linguagem alegórica e fragmentada é o modo que encontra para 

dialogar com a tradição. 

 

Neste ir e vir do “eu”, ele mostra “que não consegue se enquadrar nas rotinas”, 

porém há um modelo que o incita a peleja, e não por acaso é o historiador Luís da 

Câmara Cascudo, um potiguar. “dos rios, dos trens / só guardo a armadilha cascudiana”, 

e exalta-o “vitalícia alma”. Conclui suas reflexões com uma citação de Cascudo, que 

resume o ideal dos poetas alternativos, nos dois últimos versos “nas praias do rio grande 

do norte poeta é / sinônimo de bicho de pé”. Doutro modo, ser poeta é incômodo e 

denunciar a falta de identidade de seu povo é afronta. 

Outro poema pautado na mesma inquietação de ser poeta é “questiúnculas acerca 

das respirações repreensíveis” (GURGEL, 1984, p. 78). O que vem a ser estas 

“respirações repreensíveis”? Algo natural buscando se sobressair, o que implica a 

existência de um possível obstáculo. Nos primeiros versos aparece sob a figura das 

flores “[...] que renascem no verão”, estas representam o “meio” que se posiciona contra 

“a intromissão do cadafalso intruso”, ou seja um tablado (do poeta marginal), por sua 

vez, tido como anomalia “fruto de uma gestação imprópria.”. Noutro poema 

“nevrálgikespinha” (GURGEL, 1984, p. 83-84), o eu lírico alerta “apontar as chagas e 

os orifícios da ferida / tribal / é dever dos marginais”, revelando na metalinguagem a 

consciência sobre a atual fase da poesia jovem no Brasil das décadas de 1970 e 1980. 

Semelhantemente aos demais poemas que compõem o livro, o texto 

“questiúnculas acerca das respirações repreensíveis” parece equilibrar-se (ou 

desequilibrar-se) entre versos curtíssimos, alguns médios e outros extensos, no qual o 

sentido, muitas vezes, se completa no verso seguinte. A disposição dos versos, neste 

poema, permite-lhe um ritmo identificado com a respiração quando ofegante. O eu lírico 

continua afrontando a realidade observada a fim de modificá-la e assim “questiono 

sobremaneira / as partes inteiriças / que me foram entregues pela fragmentação do 

cotidiano.” (GURGEL, 1984, p. 78). Estruturalmente, o próprio modo de grafar as 
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palavras, preferindo as iniciais minúsculas e ausência total de pontuação contribui para 

enfatizar a busca pela liberdade de expressão. 

A heterogeneidade dos versos em Carlos Gurgel, como também a grande carga 

significativa concentrada/retalhada, não encontra par nos escritos de Diva Cunha. Da 

obra escolhida, Resina (de 2009 e, na verdade, um volume que apresenta suas obras 

completas e nele há uma parte inédita com o mesmo título da obra), o verso curto e 

objetividade (no sentido de não surreal) nas ideias envolve os poemas. Essa visão 

engloba aquilo que Cara (1990, p. 32) analisa sobre as direções da poesia desde o 

Modernismo: “O novo rumo da reflexão moderna, iniciada no Romantismo, não se 

contentará em aceitar etiquetas, e estará cada vez mais interessado na própria 

especificidade do discurso poético”. 

Este aspecto torna bastante distintas as obras de Carlos Gurgel e Diva Cunha. 

Dos quarenta e cinco poemas de Resina, grande parte não ultrapassa três estrofes. A 

poesia desse livro dialoga com os conceitos da mulher tradicional, a fim de desconstruí-

los e instaurar um outro, mais moderno e livre, segundo o raciocínio do eu lírico. Está 

sempre pautada nesta tensão, da qual surgem pares como: mulher religiosa/sensual 

(“carnal”), delicada (“feminina”)/grosseira (“masculina”), dona de casa/ mulher não 

dada as tarefas domésticas. Um dos poemas sem nome traz recortes de tipos femininos, 

trabalha no sentido de expor a futilidade de comportamentos tidos por referentes a 

mulher.  A vaidade, por exemplo, “outras distraem-se no espelho / contam rugas” 

(CUNHA, 2009, p. 47). Também o extinto maternal “criam cachorros e gatos como 

crianças”. Em “Ceará Mirim” (CUNHA, 2009, p. 40), o eu lírico é atraído por caminhos 

diversos, até chegar à conclusão “eu era só carne / nem alma tinha para perder”.   

Dois poemas, em especial, demonstram o embate ao qual nos referimos no 

parágrafo anterior. Ambos sem nome, neles Diva Cunha expõe um eu lírico que compõe 

a imagem de uma mulher conformada, apesar de insatisfeita, porém aqui se expõe que 

“O sujeito lírico sempre existe através das escolhas de linguagem que o poema 

apresenta, mas na poesia moderna fica mais evidente que o sujeito lírico é o responsável 

por esses „atos de denominação‟: não pode ser confundido com o poeta em carne e osso 

[...] (CARA, 1990, p. 48)”. 

Nos versos primeiros (CUNHA, 2009, p. 32) essa representação de mulher 

obedientemente afirma “Tomarei banho”. Considerando as finalidades do ato “tomar 

banho”, de quais impurezas ela deveria livrar-se? Porque os versos seguintes 

(descamarei a pele) mostram um ritual pelo qual o eu lírico perde a proteção de sua 
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carne (essência), e depois a tem corroída, degenerada “ácido sabonete”. Também se vê 

tal cena como processo doloroso, por causa da aspereza da composição dos elementos 

do banho “feito de cascas e raízes”. Como se nenhuma complicação emocional o 

afetasse, o eu lírico agirá de modo “racional”. Há a tarefa doméstica identificada com 

fazer “[...] a cama, e o papel da esposa: manter-se arrumada para o marido “empilharei 

os peitos / lado a lado / dentro dos vestidos”. A artificialidade do gesto quase maquinal 

da cena transborda tanto a insatisfação do eu lírico diante da sua rotina (imposta?) como 

sua conformidade e disposição em cumpri-la “enfrentarei o espelho/ que [...] me dirá/ a 

data, a hora / em que revoltas / as águas brotarão/ sobre minha carne” (grifo nosso). 

 A mesma aproximação com a prosa há no poema sem nome (CUNHA, 2009, p. 

62), e um tipo feminino também.  Porém, se comparados, o anterior, escrito em primeira 

pessoa, aproxima do eu lírico a condição retratada enquanto no segundo a personagem 

“Zefa” é observada pelo eu lírico, ou seja, há um distanciamento e isto ficará mais claro 

durante a análise. “Zefa” é fora dos padrões tais quais aos que a mulher do poema citado 

anteriormente se submete: “Zefa fumava cachimbo”. A personagem tinha hábitos 

considerados masculinos (amolava o facão) e ao invés de delicadeza com palavras e 

habilidades culinárias, tinha “língua afiada” e era “cozinheira ruim estava ali!”, além de 

mostrar-se nada submissa ao seu marido: “Papai abria a boca / Zefa zás / lançava a faca 

/ as palavras despedaçadas / voavam sangrentas”. Apesar das tensões geradas por causa 

do temperamento forte de Zefa (a vida fervia nas caçarolas afogueadas), ao fim do 

poema, o eu lírico deixa escapar a aprovação “mas a vida é tudo que se tem / quando se 

vive”. Noutras palavras, satisfação de se viver como quer, sem limites. 

 

4. ANTÔNIO FRANCISCO: VERSOS DE SAUDADE E SEDE 

 

 Como até agora expomos tamanha diversidade na produção poética de nosso 

Estado, inclusive as semelhanças e disparidades entre algumas, a Literatura de Cordel 

não poderia ser excluída desta análise, pois “[...] a presença do Cordel ainda resiste em 

algumas feiras, mas é na sala de aula que os menestréis contemporâneos têm encontrado 

um maior número de leitores” (VIANA, 2010, p. 06). Os cordéis obedecem rigidamente 

a esquemas de metrificação, sendo mais comum a sextilha em redondilha maior, 

segundo informa Tavares (2011, p. 48), apesar disso possui linguagem simples e 

melódica, pois “é a literatura que reaproveita temas da tradição oral [...] mas também é 

espelho social de seu tempo” (FARIAS, 2010, p. 13, grifo nosso). Especialmente esta 
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última afirmação grifada define o caráter da poesia do mossoroense Antônio Francisco. 

Em Meu Recital de Cordel (2010), ele se utiliza de histórias maravilhosas, tal como 

surge de costume no gênero, para levar o leitor a reflexão acerca de valores éticos e 

morais.  Exemplo disto é “A justiça dos homens”, poema no qual a justiça ganha feições 

de uma “velhinha” moribunda, e “Os animais têm razão”, estes expondo “queixas” ao 

comportamento do homem com seus semelhantes e também com a natureza.  

 Meu Recital possui quinze cordéis distintos, predominando as sextilhas em 

heptassílabos, mas há também os decassílabos. Já em “Um caroço de manga” e “Deus e 

sol, farinha e sal” são décimas, nas quais os oito primeiros versos são pentassílabos e os 

dois últimos decassílabos. O livro possui um viés crítico e trata de temas locais, como 

“O Ataque de Mossoró ao bando de Lampião”, porém a universalidade ganha maior 

espaço quando temas como amor, solidariedade, sustentabilidade, honestidade são 

postas sob o signo poético. Por seu turno, eses temas estão sempre contrastados às 

simbologias da modernidade/contemporaneidade, tais como crescimento das cidades, 

sistema capitalista, e as mazelas advindas destes. Em face à mudança de cenário, o 

poeta mobiliza-se para captar o que de poético lhe oferece o novo panorama. Tratando 

da função do poeta moderno, relata Cara (1990, p. 44): 

 
Esse é um novo papel do poeta – do sujeito lírico – diante da cidade 

moderna: ao mesmo tempo em que se acentua sua importância, pelo 

traço característico e insubstituível de seu olhar, de seu recorte de 

mundo acentua-se também sua importância em dar um sentido 

definitivo àquilo sobre o que está falando e em dominar o próprio 

instrumento que usa. 

 

 

O poeta mossoroense se destaca porque mescla em seus escritos a procura pela 

justiça e a saudade por valores que se perderam no tempo, no qual os mais abordados 

são o amor ao próximo e à natureza. 

 Seguindo o mesmo raciocínio, no cordel “Um bairro chamado Lagoa do Mato”, 

o eu lírico, saudoso, relembra os bons momentos da infância no bairro que dá nome ao 

poema. A história obedece a uma sucessividade de ocorridos, traçando-se um paralelo 

entre o presente e o passado, que encontra espaço nas brincadeiras de criança, de nítido 

cenário rural: “Nasci numa casa de frente pra linha, / [...] / Cresci vendo a garça, a 

marreca e o pato, brincando por trás da nossa cozinha” (FRANCISCO, 2010, p.16). 

Surpreende o trato poético das imagens recortadas pelo eu lírico, na observação da 

natureza por ele romantizada – “Cantava em dueto o sapo e a jia, Aguapé se deitava e 
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depois de abria, / soltava seu cheiro nos braços do ar” (FRANCISCO, 2010, p.16) –, na 

qual tudo se harmoniza, agrada aos ouvidos, aos olhos e olfato. Por fazer referência a 

hábitos reais da fauna e flora de qualquer lagoa típica do clima tropical, pode ser 

entendido como uma representação da preocupação do homem com a natureza. 

Neste cordel, o eu lírico resgata costumes de uma época por isso, suscita a 

história não obstante da localidade “Bairro Lagoa do Mato” – área da periferia do 

município de Mossoró (RN) – e também mostra a geração a que pertenceu: “Vovô se 

sentava no meio da gente / Contando história de cabra valente.” (FRANCISCO, 2010, p. 

16). Em contrapartida, em vez da convivência harmoniosa de homem e natureza, o eu 

lírico agora vê distorcidas suas reminiscências. “Calou-se o carão que cantava na croa / 

a boca do tempo comeu a lagoa / E com ela se foi o sossego da gente” (FRANCISCO, 

2010, p. 17). Alguns versos expõem temas atuais, como a sustentabilidade:  “O vento 

que sopra agora é mais quente / E sem energia não sabe soprar. / [...] / Perdeu-se a traíra 

debaixo do barro / O sapo e a jia também foram embora / Aguapé criou pé, deu no pé, e 

agora?” (FRANCISCO, 2010, p. 17). O tempo presente é símbolo de barulho, “E pegue 

zoada por trás do quintal”, e o eu lírico deseja, então, a fuga como saída: “[...] meu Deus 

se eu pudesse / Armar minha rede no fundo do mar” (FRANCISCO, 2010, p. 18). 

Em outro cordel, “A Casa que a Fome Mora”, a história narrada pelo eu lírico é 

fantástica, porque a fome ganha “rosto”, a esperança “mão”. Ele sai à procura da fome, 

“rondando pela favela”, porém não a encontra. Vê “a cara da miséria / da humildade” e, 

a partir daí, em sua busca de justiça tecerá críticas à má distribuição de renda: “Eu 

pensava que a fome / Fosse magricela e feia / Mas era uma sereia de corpo espetacular / 

E quem iria culpar / [...] De tirar o pão da mesa / Dos subúrbios da cidade” 

(FRANCISCO, 2010, p. 43). Ainda sobre tal situação, destacamos o seguinte: “Mas não 

é apenas ao imaginário que os cordelistas emprestam seus versos. Entre o conteúdo 

informacional dos folhetos estão assuntos ligados à política, educação, história, 

problemas sociais e de ordem pública” (TENÓRIO; BARBOSA; ASSIS, 2012, p. 04). 

Nos versos “Me alimento das obras que são superfaturadas / das verbas que são guiadas 

pros bolsos dos marajás” (FRANCISCO, 2010, p. 44) estão retratados a corrupção 

política na sociedade. O proceder individual do cidadão também é exposto “Dos 

supérfluos da mansão / Da soma dos desperdícios”, além da típica política do pão e 

circo: “da queima dos artifícios / que cega a população” (FRANCISCO, 2010, p. 44). 

Diante do exposto vemos algumas características da poesia de Antônio 

Francisco, retirada da obra Meu Recital, a parte estrutural, temática e imagens poéticas 
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enquadram-se claramente na poesia popular dentro do no gênero do Cordel, imbuído de 

um caráter de “[...] narrativa porque conta histórias com começo, meio e fim” (TV 

ESCOLA, 2010 apud TENÓRIO; BARBOSA; ASSIS, 2012, p. 11). Ademais, o seu 

lado crítico sob as imagens da vontade de justiça e da saudade causada pelas mudanças 

da própria vida e das vivências do ser humano.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante das diversas escolas literárias as quais pertenceram os poetas 

consagrados, da infinidade de tendências na poesia lírica brasileira e potiguar 

contemporânea, e, das mudanças reflexivas acerca do que é e não é digno de ser 

poetizado ou lírico, as palavras de Junqueira (2009, p. 149) são um alerta, uma vez que 

“Por mais que busquemos identificar as matrizes da poesia que hoje se produz no Brasil 

e perscrutemos que poesia poderá ser lida nos primórdios do terceiro milênio, chegamos 

sempre a conclusão de que nos defrontamos com uma incógnita”. 

No entanto, apesar de conjecturas desta “incógnita” poesia, faz-se necessário 

olhar não só para os grandes clássicos, ou para a poesia escrita no “eixo Rio – São 

Paulo” (JUNQUEIRA, 2009, p. 134). Por isto, o trabalho aqui proposto contempla a 

produção lírica no Rio Grande do norte, porque a entendemos como parte integrante da 

imensa rede literária brasileira. Sendo assim, constatou-se nos textos poéticos das obras 

analisadas, o cuidado em trabalhar a palavra, independente do estilo adotado pelo autor, 

as visíveis influências de correntes anteriores a estes poetas (numa evidente bifurcação 

entre os elementos clássicos e o Modernismo) em suas composições, assim como 

também o modo como situam-se no tempo (contexto histórico). Deste modo, as obras 

analisadas formam um mosaico de uma figura maior, que é a da poesia contemporânea 

produzida no Rio Grande do Norte. Seus fragmentos por assim dizer, incorporam a sua 

maneira um jeito único de ver o mundo e transformá-lo em poesia. Vimos em Vivência 

Sobre Vivência a conciliação entre tradição e modernidade, originando um lirismo mais 

próximo da exaltação do belo, do transbordamento dos sentimentos universais, sem, 

contudo, excluir a paisagem moderna. Já em Talhe Rupestre (MELO, 1993), mesmo 

assumindo semelhante postura, o poeta a faz amenamente, notando-se um forte apego à 

mitologia e à métrica, desvia-se esporadicamente da tradição contemporânea analisada.  

Das obras analisadas, Pulsações (GURGEL, 1984) junto a Resina (CUNHA, 

2009) apresentam propostas mais contemporâneas, é possível notar aquela mudança 
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conceitual de lirismo de que nos fala Cara (1990). A primeira obra, ligada à “Geração 

Marginal”, traz marcas deste movimento, especialmente a coloquialidade da língua, 

unida ao estilo da própria obra, que é a fragmentação no discurso na sugestão de 

imagens poéticas. Resina, porém, traz poemas mais concisos voltados ao discurso 

feminino. Por fim, Antonio Francisco, em Meu Recital de Cordel (FRANCISCO, 2010), 

utiliza-se da tradição na construção dos versos, mas possui muito dessa inadaptação do 

poeta ao seu mundo, daí surge a tensão: passado-presente de teor crítico e saudoso.   

Diante da variedade de tendências expostas neste artigo, sugere-se em torno da 

poesia lírica contemporânea potiguar, um campo vasto a ser pesquisado. Mas 

principalmente, trazer ao conhecimento de estudantes de Letras, professores de 

Literatura e demais estudiosos do âmbito literário. 
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RESUMO: O estudo tem por objetivo comparar acusticamente as vogais anteriores do 

Português Brasileiro (PB) com as vogais correlatas do Inglês Língua Estrangeira (ILE) 

produzidas por professores de Inglês no oeste do Rio Grande do Norte. Analisamos as 

vogais [i, e, ɛ] do PB e [i, ɪ, ɛ, æ] do ILE. No referencial teórico, apresentamos uma 

revisão da literatura envolvendo a pesquisa acústica da interfonologia português-inglês. 

Procedimentos metodológicos envolveram a reanálise de dados coletados no estudo de 

Barboza (2008), cuja metodologia envolveu a produção de vogais anteriores tônicas, 

entre consoantes plosivas, em palavras dissílabas com acento na primeira sílaba no PB, 

e palavras monossílabas no Inglês, inseridas nas frases-veículos “X. Diga X alto” e “X. 

Say X again”. A análise dos sons vocálicos obtidos através dos experimentos acima 

caracterizou-se pela obtenção dos valores de F1, F2 e da duração das vogais 

supracitadas. Os resultados indicaram significativa sobreposição espectral entre as 

vogais [i] do PB e [i] do ILE, bem como entre as vogais [ɛ] do PB e [ɛ, æ] do ILE, 

observando diferenças produzidas na variável de duração das vogais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: interfonologia; português brasileiro; inglês língua estrangeira.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem por objetivo comparar acusticamente as vogais anteriores 

do Português Brasileiro (PB) com as vogais correlatas do Inglês Língua Estrangeira 

(ILE) produzidas por professores de Inglês no oeste do Rio Grande do Norte. 

Analisamos as vogais [i, e, ɛ] do PB e [i, ɪ, ɛ, æ] do ILE. Partindo deste objetivo, temos 

por pergunta problema: de que maneira são realizadas as vogais anteriores do PB e do 

ILE de professores de inglês no Rio Grande do Norte? Temos por hipótese básica que a 

produção das vogais anteriores-altas do ILE [i, ɪ] caracteriza-se por baixa sobreposição 

espectral e de duração, enquanto a produção das vogais anteriores-baixas do ILE [ɛ, æ] 

caracteriza-se por grande sobreposição espectral, sendo diferenciadas primordialmente 

pela duração.  

Estudos envolvendo a produção e a percepção das vogais do ILE por 

aprendizes de língua estrangeira/segunda língua têm se tornado relativamente comuns 

devido ao fato de a língua inglesa ser a lingua franca do mundo moderno (BAKER; 

TROFIMOVICH, 2005; FLEGE; SCHIRRU; MACKAY, 2003; CEBRIAN, 2006; entre 
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outros). Uma vez que o presente estudo tem como foco a produção de vogais por 

brasileiros, apresentamos na seção a seguir uma revisão da literatura discutindo os 

estudos de Baptista (2000), Rauber, Escudero, Bion e Baptista (2005), Bion, Escudero, 

Rauber e Baptista (2006), Rauber (2006) e Nobre-Oliveira (2007). Em sequência 

apresentamos os procedimentos metodológicos da pesquisa, focando na descrição dos 

modelos experimentais de coleta e análise de dados. A análise dos dados foi apresentada 

na penúltima seção, com as conclusões apresentadas ao final do artigo. 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

Estudos acústicos envolvendo o sistema vocálico anterior do ILE realizado 

por aprendizes brasileiros começam pelo estudo de Baptista (2000), trabalho baseado 

em sua tese de doutorado realizada na década de 1990. A pesquisa foca na produção das 

vogais [i, ɪ, eɪ, ɛ, æ, ɑ, ʌ] do ILE comparadas a vogais do PB em contextos fonotáticos 

semelhantes. A autora analisa a produção das vogais supracitadas num estudo 

longitudinal cujo objetivo principal é descrever a aquisição do sistema vocálico do 

inglês por aprendizes brasileiros em situação de aquisição de segunda língua. Os 

contextos fonotáticos utilizados na coleta de dados são o CVC para as palavras do 

inglês e CV.CV para as palavras do PB. As frases-veículos selecionadas 

respectivamente no inglês e no português são  “Say X now” e “Fala X de novo”.  

Os resultados de Baptista (2000) indicam uma aquisição holística do sistema 

vocálico do inglês L2 por aprendizes brasileiros. Ao aprenderem a realização da vogal 

[ɪ] alguns informantes produzem um abaixamento do primeiro som do ditongo [eɪ]. 

Outra constatação é a necessidade de reorganizar o espaço vocálico do inglês L2 não 

apenas em regiões adjacentes à posição de novas vogais, mas também na periferia do 

sistema. O fato é relevante ao considerarmos que existe um maior número de vogais 

anteriores no inglês do que no PB.  A pesquisa de Baptista serve como pontapé inicial 

para a produção de literatura envolvendo a pesquisa acústica envolvendo a 

interfonologia de aprendizes brasileiros de ILE.  

Rauber et al (2005) estuda a produção e a percepção de pares vocálicos do 

ILE por aprendizes brasileiros de nível avançado. Dois experimentos foram 

desenvolvidos. O primeiro envolve a produção de palavras do tipo CVC no inglês e 

CV.CV no PB, produzidas em posição de final de frase. O segundo envolve a percepção 

de palavras do tipo bVt, também em posição final, lidas por falantes nativos Norte-

Americanos de diferentes regiões, com o objetivo de identificar quais vogais realizadas 

por nativos são percebidas de modo mais ou menos acurado por aprendizes brasileiros.  

Dados envolvendo a percepção indicam acurácia na identificação do par 

anterior-alto [i, ɪ], com uma identificação positiva atingindo os 94%. O par anterior-

baixo [ɛ, æ] apresenta resultados distintos, tendo em vista que os dados indicam apenas 

44% de distinções acuradas. Resultados de produção refletem a tendência, com as 

vogais do par [i, ɪ] com baixa sobreposição espectral, enquanto as vogais do par [ɛ, æ] 

apresentam grande sobreposição.  

Bion et al (2006) busca correlacionar a percepção dos pares [i, ɪ] e [ɛ, æ] 

com a produção destas vogais. Os resultados envolvendo a percepção de estímulos 

naturais revela que aprendizes brasileiros apresentam uma percepção próxima à do 

falante nativo no caso do par [i, ɪ], enquanto o par [ɛ, æ] mostra-se mais difícil de ter 

suas vogais discriminadas. Os mesmos resultados ocorrem quando o estudo busca 

analisar a percepção de vogais sintetizadas artificialmente. Por sua vez, dados de 

produção mostram-se semelhantes, uma vez que as vogais do par [i, ɪ] são mais 

facilmente realizadas que as vogais do par [ɛ, æ].  
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Rauber (2006) estuda a produção e a percepção de todo o sistema vocálico 

do inglês por aprendizes brasileiros. A metodologia de coleta de dados envolve a 

produção de palavras CVC na frase-veículo “X. X and Y sound like Z”. A produção de 

diversos tokens na frase-veículo facilita a coleta de dados do referido estudo. A análise 

da percepção usa um continuum de 14 valores de F1, 10 valores de F2, e três valores de 

duração. O teste envolve escutar os diversos estímulos e classificá-los numa das 11 

possibilidades do sistema vocálico do inglês.  

Os resultados dos testes de percepção de vogais sintéticas apontam que 

aprendizes brasileiros usam a duração como a pista acústica principal para a distinção 

das vogais presentes nos pares vocálicos [i, ɪ] e [ɛ, æ]. Mais uma vez, as vogais do 

primeiro par apresentam melhor índice de distinção, próxima à de falantes nativos, 

enquanto as vogais do segundo par mostram-se mais desafiadoras. No que concerne à 

produção das vogais, os resultados indicam nenhuma sobreposição espectral 

envolvendo as vogais do par [i, ɪ], enquanto as vogais do par [ɛ, æ] apresentam grande 

sobreposição espectral. No que tange à duração, diferenças significativas entre as vogais 

dos pares supracitados ocorrem, com as vogais [ɪ, ɛ] sendo realizadas com uma menor 

duração do que as vogais presentes nos seus respectivos pares.  

Nobre-Oliveira (2007) estuda os efeitos do treinamento perceptual na 

aprendizagem das vogais [i, ɪ, ɛ, æ, ʊ, u]. Dois grupos são utilizados no treinamento 

perceptual: o primeiro grupo utiliza apenas estímulos naturais, enquanto o segundo 

grupo utiliza apenas estímulos sintetizados. A autora testa também a possibilidade de a 

melhora na percepção ser transferida para a produção. Testes de produção e percepção 

foram aplicados antes, depois e um mês após a intervenção, com o objetivo de testar a 

retenção do aprendizado.  

Focando nas vogais anteriores, os resultados dos testes de percepção 

mostram que o par [i, ɪ] não evolui tanto quanto o par [ɛ, æ] após o treinamento. Nobre-

Oliveira (2007) sugere que o fato decorre da boa distinção entre as vogais do primeiro 

par, como indicado em estudos anteriores. No que tange aos testes de produção, apenas 

o grupo que utiliza vogais sintéticas em seu treinamento melhora de forma significativa 

a produção de ambos os pares.  

A literatura envolvendo a produção e a percepção do sistema vocálico do 

inglês por aprendizes brasileiros demonstra um claro viés pela análise da produção de 

falares do PB da região Sul/Sudeste do Brasil. Esta pesquisa, portanto, busca preencher 

esta lacuna ao analisar dados de professores de ILE no Rio Grande do Norte. 

Encerramos neste ponto a seção de revisão da literatura do artigo. Apresentamos a 

seguir a seção de metodologia do estudo.  

 

METODOLOGIA 

 

Esta é uma pesquisa descritivo-experimental, cujo universo de pesquisa 

engloba 18 professores de inglês língua estrangeira (ILE), residentes na região central e 

oeste potiguar.  

Faz-se um reanálise de dados acústicos de realização das vogais [i, e, ɛ] do 

PB e [i, ɪ, ɛ, æ] do ILE obtidos no estudo de BARBOZA (2008). Naquele procedimento 

experimental, as vogais do PB foram inseridas em posição de coda na primeira sílaba de 

palavras ˈCV.CV, e.g. bica, beco, teto, etc. A consoante anterior à vogal de análise foi 

uma plosiva vozeada ou desvozeada, seguida de plosiva desvozeada como onset da 

sílaba seguinte. As vogais do ILE foram inseridas em posição medial de palavras CVC, 

e.g. beat, kit, get, tap, etc. As consoantes em posição de onset e coda foram plosivas, 

vozeadas ou desvozeadas em posição inicial, e apenas desvozeadas em posição final. 
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Cada palavra foi repetida 3 vezes, com 260 ocorrências de vogais do ILE e 162 

ocorrências de vogais do PB, perfazendo um total de 422 palavras cujas vogais foram 

analisadas. 

Analisamos dados de dois experimentos, um do PB e um do ILE, ambos 

envolvendo a leitura em voz alta. Os itens lexicais selecionados foram adicionados às 

frases-veículos “X. Diga Y alto” para o PB e “X. Say Y again”. Em ambos os casos 

apenas as vogais encontradas nas palavras na posição Y foram analisadas.  

No que concerne à análise acústica, realizada com o programa Praat 

(BOERSMA; WEENINK, 2014), focamos na obtenção dos valores de F1, F2, e da 

duração total das vogais supracitadas. Tendo em vista 3 variáveis de análise por vogal e 

as 422 ocorrências, temos um total de 1266 dados quantitativos analisados neste estudo. 

A análise estatística foi realizada com o pacote computacional SPSS (DANCEY; 

REIDT, 2006) respeitando o valor p < 0,05 para definir a significância estatística. O 

hardware de coleta de dados inclui microfone direcional dinâmico Shure SM-58, com 

frequência de resposta entre os 50 e os 15.000Hz. O microfone foi conjugado a uma 

placa de áudio externo M-Audio Microtrack 24/96, o que possibilitou a gravação em 

arquivos Wave de alta qualidade. Um maior detalhamento da metodologia de análise 

pode ser obtido em Barboza (2008).  

Encerrada a descrição dos procedimentos metodológicos de coleta e análise 

de dados, apresentamos na próxima seção os resultados e discussão do estudo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 apresenta dados de F1, F2 e duração relativos às vogais [i, ɪ] do 

ILE. São apresentados apenas as médias (méd), medianas (med) e desvios-padrões (dp) 

do conjunto de dados, em nome da brevidade.  

 

Tabela 1: Valores médios de realização das vogais [i, ɪ] do ILE.  

  [i]   [ɪ]  

 F1 F2 Dur F1 F2 Dur 

méd 295 2390 145 391 2100 129 

med 290 2410 140 393 2081 131 

dp 21 130 27 40 85 26 

 

Os dados anteriores indicam pontos de articulacao distintos para as vogais 

[i, ɪ] do ILE, uma vez que os valores médios de F1 (p < 0,05) e F2 (p < 0,05) do par em 

questão apresentam diferença significativa no teste t de amostras pareadas. Pode-se 

afirmar portanto que a vogal [i] do ILE é mais anterior e alta do que a vogal [ɪ] do ILE 

no conjunto de dados.  Os valores de desvio-padrão são relativamente baixos, variando 

entre 4 e 10%.  Dados de duração indicam que a vogal [i] do ILE apresenta maior 

duração do que a vogal [ɪ] do ILE. A análise estatística por meio do teste t para amostras 

pareadas indica uma diferença significativa (p < 0,05) na duração. O desvio-padrão dos 

dados de duração é alto quando comparado aos valores espectrais de F1 e F2, indicando 

variação da ordem de 20%. 

A Figura 1 apresenta uma visualização dos dados quantitativos das vogais 

[i, ɪ] do ILE apresentados anteriormente na forma de um plot vocálico. O gráfico facilita 

a observação do ponto de realização levando em consideração o eixo da altura (F1) e 

anterioridade (F2) de cada vogal. O ponto de realização médio de F1 e F2 do conjunto 

de dados encontra-se no centro dos círculos, que por sua vez indicam um desvio-padrão 

da realização média nos eixos de altura e anterioridade.  

Anais do XI SIC UERN ISSN 2447-2379 1717



 

Figura 1: Plot vocálico de realização das vogais [i, ɪ] 

do ILE. 

 
 

A visualização dos dados espectrais do par [i, ɪ] do ILE apresenta nenhuma 

sobreposição espectral, servindo enquanto indicativo de acurácia na produção dos alvos 

acústico-articulatórios. Os dados desta pesquisa vão ao encontro do reportado na 

literatura de produção das vogais anteriores-altas do ILE por aprendizes brasileiros de 

nível avançado (BAPTISTA, 2000; RAUBER, 2006), diferentemente do que ocorre 

com aprendizes iniciantes ou intermediários (BION et al, 2006).   

Comparamos os dados anteriores do ILE com a Tabela 2, que dados de F1, 

F2 e duração relativos às vogais [i, e] do PB. São apresentados apenas as médias (méd), 

medianas (med) e desvios-padrões (dp) do conjunto de dados.  

 

Tabela 2: Valores médios de realização das vogais [i, e] do PB.  

  [i]   [e]  

 F1 F2 Dur F1 F2 Dur 

méd 293 2260 105 361 2100 120 

med 292 2288 103 361 2103 119 

dp 22 115 20 17 90 24 

 

Como esperado os dados anteriores indicam pontos de articulação distintos 

para as vogais [i, e] do PB, uma vez que os valores médios de F1 (p < 0,05) e F2 (p < 

0,05) do par em questão apresentam diferença significativa no teste t de amostras 

pareadas. Pode-se afirmar portanto que a vogal [i] do PB é mais anterior e alta do que a 

vogal [e] do PB no conjunto de dados.  Os valores de desvio-padrão são relativamente 

baixos, variando entre 5 e 8%, mostrando menor variabilidade do que as vogais do ILE.  

Dados de duração indicam que a vogal [e] do PB apresenta maior duração do que a 

vogal [i] do PB. A análise estatística por meio do teste t para amostras pareadas indica 

uma diferença significativa (p < 0,05) na duração. O desvio-padrão dos dados de 

duração é alto quando comparado aos valores espectrais de F1 e F2, indicando variação 

da ordem de 20%, a mesma encontrada nos dados do ILE. Apresentamos a seguir 

discussão envolvendo os resultados da comparação espectral e de duração dos pares [i, 

ɪ] do ILE e [i, e] do PB.  
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A Figura 2 apresenta uma visualização dos dados quantitativos das vogais 

[i] do ILE e [i] do PB apresentados anteriormente na forma de um plot vocálico. 

 

Figura 2: Plot vocálico de realização das vogais [i] do 

ILE (em vermelho) e [i] do PB (em azul). 

 
 

Observa-se na figura anterior marcante sobreposição espectral na realização 

da vogal [i] do ILE e [i] do PB. A comparação estatística dos dados de F1 e F2 por meio 

do teste t de amostras pareadas indica apenas diferenças não-significativas em ambos os 

casos (p > 0,05). As vogais [i] do ILE e [i] do PB são realizadas de forma bastante 

aproximada pelos informantes desta pesquisa, apesar de a vogal do ILE tender a uma 

realização um pouco mais anterior que seu correlato no PB. 

A Figura 3 apresenta uma visualização dos dados quantitativos das vogais 

[ɪ] do ILE e [e] do PB apresentados anteriormente na forma de um plot vocálico. 

 

Figura 3: Plot vocálico de realização das vogais [ɪ] do 

ILE (em vermelho) e [e] do PB (em azul). 

 
 

Os dados das vogais [ɪ] do ILE e [e] do PB apresentam também marcante 

sobreposição espectral, com uma tendência de a vogal [ɪ] do ILE ser mais dispersa e 
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baixa que a vogal [e] do PB. Testes t para amostras pareadas entre as vogais 

supracitadas retornaram diferença significativa (p < 0,05) apenas no eixo F1 (altura).  

Encontramos portanto pontos aproximados de realização das vogais [i] do 

ILE e [i] do PB, além de [ɪ] do ILE e [e] do PB. O fato indica que mesmo profissionais 

do ensino de ILE tomam como ponto de partida em sua interfonologia as características 

acústico-articulatórias do PB. O resultado é semelhante ao reportado, por exemplo, nos 

estudos de Rauber et al (2005) e Rauber (2006). 

A Figura 4 apresenta uma visualização dos dados quantitativos de duração 

das vogais [i, ɪ] do ILE e [i, e] do PB apresentados anteriormente na forma de boxplot. 

O referido gráfico indica a mediana do conjunto de dados (linha preta), além de dois 

quartis em ambas as direções da mediana, sendo o primeiro quartil o limite da caixa e o 

segundo quartil o limite do bigode da caixa. Outliers são indicados fora do diagrama 

dos boxplots por asteriscos ou círculos.  

 

Figura 4: Boxplot de duração das vogais [i, ɪ] 

do ILE e [i, e] do PB. 

 
 

A comparação visual dos dados indica que as vogais [i, ɪ] do ILE tendem a 

uma realização com maior duração do que as vogais [i, e] do PB. Uma análise de 

variância de um fator confirma a impressão inicial, ao indicar diferença significativa (p 

< 0,05) entre as durações das vogais supracitadas. Do ponto de vista intra-línguas, o 

teste post-hoc tukey indica que diferenças significativas entre as vogais [i] e [ɪ] do ILE, 

e entre as vogais [i] e [e] do PB. A comparação entre-línguas, mais uma vez com a 

ajuda do teste post-hot tukey, mostra diferenças significativas (p < 0,05) entre as vogais 

do ILE e do PB. O resultado indica que apesar de ocorrer grande sobreposição espectral 

entre as vogais anteriores-altas do PB e do ILE, aprendizes brasileiros usam como 

parâmetro importante de distinção a duração das referidas vogais, com o ILE tendendo a 

realizações com maior duração do que o PB. 

A Tabela 3 apresenta dados de F1, F2 e duração relativos às vogais [ɛ, æ] do 

ILE. São apresentados apenas as médias (méd), medianas (med) e desvios-padrões do 

conjunto de dados (dp).  
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Tabela 3: Valores médios de realização das vogais [ɛ, æ] do ILE.  

  [ɛ]   [æ]  

 F1 F2 Dur F1 F2 Dur 

méd 620 1835 170 680 1808 184 

med 615 1836 166 659 1809 186 

dp 60 87 34 80 103 37 

 

Os dados anteriores indicam pontos de articulação semelhantes para as 

vogais [ɛ, æ] do ILE, principalmente no eixo anterior-posterior (F2) (p > 0,05). Os testes 

t de amostras pareadas indicam diferença significativa na altura (F1) (p < 0,05). Pode-se 

afirmar portanto que a vogal [ɛ] do ILE é mais alta do que a vogal [æ] do ILE no 

conjunto de dados.  Os valores de desvio-padrão são relativamente baixos, variando 

entre 5 e 10%.  Dados de duração indicam que a vogal [æ] do ILE apresenta maior 

duração do que a vogal [ɛ] do ILE. A análise estatística por meio do teste t para 

amostras pareadas indica diferença não-significativa (p > 0,05). O desvio-padrão dos 

dados de duração é relativamente alto quando comparado aos valores espectrais de F1 e 

F2, indicando variação da ordem de 20%. 

A Figura 5 apresenta uma visualização dos dados quantitativos das vogais 

[ɛ, æ] do ILE apresentados anteriormente na forma de um plot vocálico 

 

Figura 5: Plot vocálico de realização das vogais [ɛ, æ] 

do ILE. 

 
 

A visualização dos dados espectrais do par [ɛ, æ] do ILE apresenta marcante 

sobreposição espectral, servindo como indício da dificuldade de separação das duas 

vogais por parte de aprendizes brasileiros de ILE. A dificuldade é recorrente na 

literatura de produção das vogais anteriores-altas do ILE por aprendizes brasileiros em 

todos os níveis de proficiência linguística (BAPTISTA, 2000; RAUBER, 2006; BION 

et al, 2006).   

A Tabela 4 apresenta dados de F1, F2 e duração relativos à vogal [ɛ] do PB. 

São apresentados apenas as médias (méd), medianas (med) e desvios-padrões (dp) do 

conjunto de dados.   
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Tabela 4: Valores médios de realização da vogal 

[ɛ] do PB. 

  [ɛ]  

 F1 F2 Dur 

méd 544 1838 138 

med 548 1839 136 

dp 40 101 34 

 

Dados de realização da vogal [ɛ] do PB indicam que a referida vogal 

apresenta um ponto de realização significativamente mais alto (F1) (p < 0,05) do que as 

vogais [ɛ, æ] do ILE. Adicionalmente, a análise de variância de um fator retornou 

diferença não-significativa no eixo anterior-posterior (F2) (p > 0,05) quando comparada 

às vogais [ɛ, æ] do ILE. A Figura 5 apresenta uma visualização dos dados quantitativos 

das vogais [ɛ, æ] do ILE e [ɛ] do PB apresentados anteriormente na forma de um plot 

vocálico.  

 

Figura 5: Plot vocálico de realização das vogais [ɛ, 

æ] do ILE e [ɛ] do PB. 

 
 

 

A figura anterior deixa clara a criação de uma nova categoria vocálica para a 

produção das vogais [ɛ, æ] do ILE quando comparada à vogal [ɛ] do PB. Todavia, a 

nova categoria vocálica apresenta-se sobreposta do ponto de vista espectral, reforçando 

a dificuldade de separação dos pontos de realização das vogais [ɛ, æ] do ILE apontada 

anteriormente.  

A Figura 6 apresenta uma visualização dos dados quantitativos de duração 

das vogais [ɛ, æ] do ILE e [ɛ] do PB apresentados anteriormente na forma de boxplot. 
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Figura 6: Boxplot de duração das vogais [ɛ, æ] 

do ILE e [ɛ] do PB. 

 
 

A visualização dos dados de duração no gráfico anterior indica que a vogal 

[ɛ] do PB apresenta uma menor duração do que as vogais [ɛ, æ] do ILE. Uma análise de 

variância de um fator reforça a impressão inicial, uma vez que indica diferença 

significativa (p < 0,05) entre as vogais supracitadas. O teste post-hot tukey indica a 

diferença significativa (p < 0,05) de duração entre a vogal do PB e as vogais do ILE, 

mas uma diferença apenas não-significativa (p > 0,05) entre as vogais do ILE. Os dados 

reforçam a ideia de que os informantes deste estudo, além de terem dificuldades no 

campo espectral envolvendo criação de uma nova categoria vocálica, apresentam 

dificuldade também na realização da duração das vogais [ɛ, æ] do ILE. O resultado vai 

de encontro ao reportado na literatura, uma vez que estudos anteriores indicam que 

aprendizes brasileiros diferenciam as vogais [ɛ, æ] do ILE primordialmente com relação 

à duração (BAPTISTA, 2000; RAUBER, 2006). 

Findada a seção de análise e discussão dos dados, apresentamos a seguir a 

conclusão do estudo. 

 

CONCLUSÃO  

 

Os dados demonstram que os informantes deste estudo tomam por base o 

sistema vocálico anterior do PB para a produção do sistema anterior-alto do ILE. O fato 

foi observado primordialmente pela significativa sobreposição encontrada entre as 

vogais [i, e] do PB e [i, ɪ] do ILE. Por sua vez, o sistema anterior baixo, envolvendo as 

vogais [ɛ] do PB e [ɛ, æ] do ILE não apresentou o mesmo grau de sobreposição 

espectral. Diferenças significativas foram encontradas na realização da duração no ILE, 

com as vogais [i, ɪ] apresentando diferenças na duração, enquanto as vogais  [ɛ, æ] 

apresentaram diferenças apenas não-significativas.  

Tendo em vista os resultados deste estudo, tomamos a hipótese básica como 

parcialmente confirmada, uma vez que antecipou a produção das vogais anteriores-altas 

do ILE [i, ɪ] caracteriza-se por baixa sobreposição espectral e de duração. Todavia a 

hipótese falhou na descrição da realização das vogais anteriores-baixas [ɛ, æ] do ILE, 

uma vez que caracterizam-se por marcante sobreposição espectral, mas não são 

diferenciadas pela duração.  
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Esta pesquisa apresenta relevância do ponto de vista da linguística aplicada, 

uma vez que indica a necessidade de enfatizar o ensino de pronúncia do ILE 

principalmente na região anterior-baixa, envolvendo o par [ɛ, æ] do ILE. Intervenções 

pedagógicas buscariam separar as duas categorias vocálica no que tange à realização 

espectral e de duração.  

Por fim, uma importante limitação desta pesquisa foi envolver apenas dados 

de professores de ILE de Mossoró e região. Caso o universo de pesquisa tivesse sido 

mais amplo, i.e. envolvendo aprendizes de ILE de nível iniciante e intermediário, os 

resultados poderiam ser distintos e, provavelmente, mais informativos. 
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